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Verklaring	Omtrent	
het	Gedrag

Als je gaat stagelopen in 

de kinder opvang heb je een 

Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) nodig. De VOG mag niet 

ouder zijn dan twee maan-

den op het moment dat je 

je inschrijft in het register. 

Sommige basisscholen vragen 

ook om een VOG. Het stage-

bureau informeert je over de te 

ondernemen stappen. 

Welzijn en onderwijs
Werken in een agogisch beroep of in het 

 onderwijs betekent dat je intensief met mensen 

bezig bent.  

Welzijn	
Ben jij een zorgzaam type en 

werk je graag met kinderen? 

Agogische vaardig heden, 

zoals omgaan met kinderen 

en  collega’s, pas je toe op 

verschillende plekken in het 

werkveld, bijvoorbeeld op 

een kinderdagverblijf.

In deze sector is geen dag 

hetzelfde: je weet nooit hoe 

je werkdag er precies uit 

gaat zien en dat maakt het 

zo interessant en afwisse-

lend! Daarnaast is het ook 

erg dankbaar werk, want 

zeg nou zelf: er is toch niks 

mooier dan met kinderen 

werken?

Onderwijs
Juffen en meesters komen 

vaak handen tekort in de 

klas. Als onderwijsassis-

tent ben jij hun steun en 

toeverlaat. De ene dag help 

je kleuters bij een vouw-

opdracht in het kader van 

voorbereidend rekenen of 

zet je materialen klaar voor 

een knutselles. De andere 

dag ga je aan de slag met 

kinderen die niet goed mee 

kunnen komen en extra 

instructie nodig hebben. 

Ook bij jaarlijks terug-

kerende activiteiten, zoals 

het Sinterklaasfeest of de 

sportdag, is jouw hulp hard 

nodig. Werk je dus graag 

met kinderen en heb je 

talent voor organiseren? Dan 

zit je met een opleiding in 

het onderwijs helemaal op 

de juiste plek!
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Tijdens	de	opleiding	
besteden	we	extra	

aandacht	aan	rekenen	en	
taal,	zodat	je	goed	in	staat	

bent	de	reken-	en	taal-
toetsen	in	het	eerste		

jaar	van	de	pabo	
te	halen.

Het is heel leuk 
om je te verdiepen 

in de belevingswereld 
van kinderen en om 

ze iets te leren.  



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Basisjaar		
-	Pedagogisch	medewerker	
	 	kinderopvang
-	Gespecialiseerd	pedagogisch		
	 	medewerker	
-	Onderwijsassistent	

	 	 BOL,	niveau	3	en	4

	 	 1	jaar

	 		 Zaandam	en	Purmerend 

»	Basisjaar	Pedagogisch	medewerker	
kinderopvang,	Gespecialiseerd	pedagogisch	
medewerker,	Onderwijsassistent

Je kunt in dit jaar onderzoeken welk uit-

stroomprofiel het beste bij jou past:

- Pedagogisch medewerker kinderopvang 

(PMK) niveau 3;

- Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

(GPM) niveau 4;

- Onderwijsassistent (OA) niveau 4.

»	Inhoud	basisjaar
In het eerste (basis)jaar staat het begelei-

den en  stimuleren van kinderen en jongeren 

bij hun ontwikkeling centraal: dat vind je 

terug in vakken die te maken hebben met 

ontwikkelings psychologie, opvoedkunde, 

creativiteit, beweging, natuur, voedings- en 

ziekteleer en sociale vaardigheden.

»	Hoe	verder	na	het	basisjaar?
Na het basisjaar krijg je advies over het 

uitstroom profiel dat het beste bij jou past. 

Dit advies wordt bepaald op basis van je 

 resultaten, je studiehouding en je beroeps-

houding in de stage (bpv).

»	Toelating	(BOL)
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- mbo-diploma niveau 2;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Rekenen/wiskunde in je pakket heeft 

de voorkeur als je het uitstroomprofiel 

Onderwijsassistent wilt doen.
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Nieuw:	BBL
Het	Regio	College	biedt	de	opleiding	
Onderwijsassistent	nu	ook	aan	in	de	
BBL-variant.

Dit houdt in dat je twee dagdelen per week 

naar school gaat en minimaal 16 uur per week 

werkt bij een geaccrediteerde onderwijsinstel-

ling. Deze opleiding start in september (bij 

voldoende aanmelding) en duurt twee jaar. De 

theorie wordt versneld aangeboden zodat je 

eerder kan worden ingezet op het moment dat 

je voldoet aan de voorwaarden.

»	Toelatingseisen	BBL
- gerelateerd mbo-diploma niveau 3, zoals 

sociaal pedagogisch werk (SPW), 

 pedagogisch medewerker kinderopvang 

(PMK), pedagogisch werk niveau 3; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. 

Rekenen/wiskunde in je pakket heeft de 

voorkeur; voldoende Engels en Nederlands 

niveau.  

- Voor BBL ben je 18 jaar of ouder en werk je 

minimaal 16 uur per week bij een 

basisschool.  

- Je bent zelf verantwoordelijk voor het 

vinden van een werkplek en je maakt met je 

werk gever afspraken over het volgen van de 

 opleiding et cetera.

Onderwijsassistent	(OA)	

	 	 BOL,	niveau	4

	 	 BOL:	3	jaar	(inclusief	basisjaar)
	 	 BBL:	2	jaar

	 		 Zaandam	en	Purmerend 

»	Als	onderwijsassistent:
- werk je ter ondersteuning en onder  

verantwoordelijkheid van de 

groepsleerkracht;

- begeleid je leerlingen onder andere bij 

rekenen, taal, het aanleren van sociaal 

gedrag en gymactiviteiten;

- ondersteun je de leerkracht bij het 

organiseren van activiteiten zoals sport-

dagen, uitstapjes, feestjes of ouderavonden;

- begeleid je leerlingen met een specifieke 

zorgbehoefte (passend onderwijs).

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in het basisonderwijs, 

maar ook in het speciaal onderwijs.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Het aantal werkplekken voor onderwijsas-

sistenten is beperkt; het advies is om door 

te stromen naar een hbo-opleiding, zoals de 

pabo, SPH of Pedagogiek.
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Gespecialiseerd	pedagogisch	
medewerker	(GPM)

	 	 BOL,	niveau	4	(kijk voor BBL op p. 28)

	 	 3	jaar

	 		 Zaandam	en	Purmerend

»	Als	gespecialiseerd	pedagogisch	
medewerker:

Doe je hetzelfde werk als een pedagogisch 

medewerker. En daarnaast: 

- begeleid je kinderen met ontwikkelings-

achterstanden; 

- begeleid en stimuleer je jongeren die het – 

tijdelijk – moeilijk hebben;

- ben je aanspreekpunt voor ouders, collega’s 

en externe betrokkenen bij de bege-

leiding van kinderen met specifieke 

begeleidingsbehoeften;

- vervul je een aansturende en begeleidende 

rol voor collega’s;

- voer je coördinerende taken uit.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag bij een kinderdagverblijf, 

buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal 

waar gewerkt wordt met een programma 

voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), 

of een integraal kindcentrum of brede school. 

Ook kun je aan de slag in het speciaal basis-

onderwijs, de dagopvang of een andere jeugd-

zorginstelling, waar je kinderen of jongeren in 

een groep ondersteunt.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Hbo, bijvoorbeeld SPH, Pedagogiek, 

Culturele en maatschappelijke vorming, 

Maatschappelijk werk en dienstverlening of 

pabo.

Pedagogisch	medewerker	
kinderopvang	(PMK)

	 	 BOL,	niveau	3	(kijk voor BBL op p. 28)

	 	 3	jaar

	 		 Zaandam	en	Purmerend

»	Als	pedagogisch	medewerker	kinderopvang:
- ben je samen met je collega’s 

verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang 

en verzorging van (jonge) kinderen;

- creëer je een veilige, gezellige en 

stimulerende leefomgeving voor de kinderen;

- begeleid en stimuleer je kinderen of jongeren 

om deel te nemen aan groepsactiviteiten;

- bedenk en organiseer je activiteiten gericht 

op de ontwikkeling van kinderen van ver-

schillende leeftijden;

- beantwoord je vragen van ouders over de 

ontwikkeling en opvoeding van hun kind.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan het werk bij een kinder dag-

verblijf, peuterspeelzaal of in de buiten-

schoolse opvang.

»	Mogelijke	vervolgopleiding
Doorstroomopleiding Gespecialiseerd peda-

gogisch medewerker niveau 4 (duur: één tot 

anderhalf jaar)
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Doorstroomopleiding		
Gespecialiseerd	pedagogisch	
medewerker	(GPM)	

	 	 BOL,	niveau	4

	 	 1	tot	1½	jaar	
	 	 (instroom in september)

	 		 Zaandam

»	Als	gespecialiseerd	pedagogisch		
medewerker:

Doe je hetzelfde werk als een pedagogisch 

medewerker. En daarnaast: 

- begeleid je kinderen met 

ontwikkelingsachterstanden; 

- begeleid en stimuleer je jongeren die het – 

tijdelijk – moeilijk hebben;

- ben je aanspreekpunt voor ouders, collega’s 

en externe betrokkenen bij de bege-

leiding van kinderen met specifieke 

begeleidingsbehoeften;

- vervul je een aansturende en begeleidende 

rol voor collega’s;

- voer je coördinerende taken uit.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag bij een kinderdagverblijf, 

buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal 

waar gewerkt wordt met een programma voor 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE), of een 

integraal kindcentrum of brede school. Ook 

kun je aan de slag in het speciaal basison-

derwijs, de dagopvang of een andere jeugd-

zorginstelling, waar je kinderen of jongeren in 

een groep ondersteunt.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Hbo, o.a. SPH, Pedagogiek, Maatschappelijk 

werk en dienstverlening of pabo.

»	Toelating
Mbo-diploma sociaal pedagogisch werk (SPW);

pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) 

of pedagogisch werk niveau 3 (PW3).
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Gespecialiseerd	pedagogisch	
medewerker	(GPM)	

	 	 BBL,	niveau	4

	 	 1	jaar (startdatum september)

	 		 Zaandam	of	Purmerend*

»	Nieuwe	BBL	opleiding	
Het Regio College biedt deze opleiding nu ook 

aan in de BBL-variant, dit houdt in twee dag-

delen per week naar school. Daarnaast werk je 

al twee jaar bij een geaccrediteerde kinder-

opvang en gedurende de op leiding minimaal 

16 uur per week. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het vinden van een werkplek en maakt 

zelf afspraken met je werkgever over het 

volgen van de opleiding.  

»	Toelating	(minimaal)	
- 18 jaar of ouder;

- een gerelateerd mbo-diploma niveau 3: 

- sociaal pedagogisch werk (SPW);

- Pedagogisch medewerker kinderopvang 

(PMK);

- Pedagogisch werk niveau 3 (PW3);

- voldoende niveau Engels en Nederlands; 

- je werkt al minimaal twee jaar bij een 

geaccrediteerde kinderopvang, je bent zelf 

verantwoordelijk voor een werkplek waar je 

minimaal 16 uur per week werkt;

- afspraken over het volgen van deze opleiding 

maak je met je werkgever.

»	Studiebelasting
Let op: de combinatie werken en leren is pittig 

en vraagt veel zelfstandigheid. 

OPLEIDINGEN_WELZIJN_ONDERWIJS

Pedagogisch	medewerker	
kinderopvang	(PMK)

	 	 BBL,	niveau	3

	 	 2	jaar (startdatum september)

	 		 Zaandam	of	Purmerend*

»	Nieuwe	BBL	opleiding	
Het Regio College biedt deze opleiding nu ook 

aan in de BBL-variant, dit houdt in twee dag-

delen per week naar school. Daarnaast werk 

je minimaal 16 uur per week bij een geac-

crediteerde kinderopvang. Je bent zelf verant-

woordelijk voor het vinden van een werkplek 

en maakt zelf afspraken met je werkgever over 

het volgen van de opleiding.  

»	Opbouw	opleiding
De theorie wordt versneld aangeboden (in 30 

weken van 7 uur) zodat je eerder intallig kan 

worden ingezet op het moment dat je voldoet 

aan de voorwaarden. Daarna zijn er nog 45 

lesweken van 4,5 uur. 

»	Toelating	(minimaal)	
- 18 jaar of ouder;

- een vmbo-diploma kl, gl of tl; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; 

- een mbo-diploma niveau 2; 

- voldoende niveau Engels en Nederlands.

»	Studiebelasting
Let op: de combinatie werken en leren is pittig 

en vraagt veel zelfstandigheid. 

* AFHANKELIJK VAN HET AANTAL AANMELDINGEN
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