
Directeur of locatiehouder van een kinderopvang? Beleids- of staf-
medewerker? En beschik je nog niet over een mbo-4 diploma kwalificerend 
voor de kinderopvang? Na dit maatwerktraject voldoe je aan deze norm.

Het belang van jouw kennis

Als directeur of locatiehouder van een kinderdagopvang 
kan het zijn dat je niet beschikt over een mbo4-diploma. 
Speciaal voor deze doelgroep bieden wij dit traject aan. 
Je kunt ook vooraf, parallel of opvolgend de training 
‘Hbo Coaching voor de Kinderopvang’ volgen. Zo ben 
jij in no time optimaal gekwalificeerd als pedagogisch 
coach conform de IKK-eis.

Wat ga je doen?

De opleiding bestaat uit een aantal modules en is 
voornamelijk ingericht vanuit zelfstudie, aangevuld 
met klassikale lessen en leren in de praktijk. Per module 
ontvang je een handleiding. Daarbij werk je aan je 
portfolio in de vorm van praktijkopdrachten.

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 en Diversiteit. Daarnaast verhoog je je in Taalniveau 
naar 3F en ben je na afronding startbekwaam voor  
Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE).

Programma 

Deze opleiding ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Mede-
werker niveau 4 (GPM 4)’ heeft een looptijd van 1 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 (modules), die aansluiten 
op actuele marktontwikkelingen. 

Opleiding

Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker kinderopvang 
niveau 4 | 3e leerweg
Kinderopvang



• Planning en organisatie
• Communicatie
• Kinderopvang en omgeving
• Opvoeden en begeleiden
• Ontwikkelingsgerichte activiteiten
• Deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg
• Begeleidingsplan
• Start een eigen vestiging
• Generieke vakken Nederlands, Rekenen,  

Engels en Loopbaan & Burgerschap

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

De opleiding bieden we volgens de 3e leerweg aan. 
Door veel zelfstudie en minimale klassikale inzet is de 
opleiding goed te combineren met je eigen functie. Dat 
betekent dat je veel opdrachten in je eigen werkomgeving 
kunt doen. De opzet van de lesdagen en stage is als volgt:

• Beroepsspecifieke vakken: 6 lesdagen. 
• Generieke vakken: 2,5 lesdagen. 
• Gemiddeld 10-20 uur zelfstudie per week (afhankelijk 

van je vooropleiding en werkervaring).
• Minimaal 50 uur stage bij een erkend leerbedrijf. Dit 

kan je eigen kinderopvangorganisatie zijn. Ook worden 
de examens grotendeels op de werkvloer afgenomen.

• De keuzedelen vinden plaats middels zelfstudie.

Voor wie?

Dit traject is speciaal ontwikkeld voor:
• Directieleden, houders en stafmedewerkers  

van kinderdagverblijven.
• Beleidsmedewerkers.
Voor de start van de opleiding ontvang je een  
uitnodiging voor het maken van een talentscan  
voor het bepalen van je niveau en je motivatie.

Examens  

Alle werkprocessen van de opleiding worden geëxami-
neerd 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 € 3.850,- per 
deelnemer, inclusief examenkosten, lesmaterialen en 
e-learning. Het is mogelijk om in 4 termijnen te betalen 
(€ 962,50 per termijn). Hiervoor brengen wij € 25,- aan 
administratiekosten per termijn in rekening. Er wordt 
geen btw in rekening gebracht.

Aanmelden

Kijk voor beschikbaarheid en locaties op onze website: 
www.werkendleren.nl. Hier kun je je ook direct inschrijven.

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

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


