
PEDAGOGISCH WERK (BOL)
Cypressehout Zaandam of Karekietpark Purmerend



PEDAGOGISCH WERK 
bestaat uit de volgende opleidingen:

PMK = Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)

GPM = Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)

OA = Onderwijsassistent (niveau 4)



Leerjaar 3 PMK (3) GPM (4) OA (4)

Leerjaar 2 PMK (3)* GPM (4)* OA (4)

Leerjaar 1 Basisjaar alle profielen

*In het 2e leerjaar zit er nog een grote overlap tussen PMK en GPM 

OPBOUW VAN DE OPLEIDING



KINDERDAGVERBLIJF

PEUTERSPEELZAAL

BUITENSCHOOLSE OPVANG   

INTEGRAAL KINDCENTRUM
(IKC)

BASISSCHOOL

SPECIAAL BASISONDERWIJS

http://www.youtube.co
m/watch?v=a0mn_jaV
_ks&feature=youtu.be

WERKVELDEN PW NIVEAU 3 EN 4



Studenten aan het woord
» Filmpje naar keuze in overleg



ALS PEDAGOGISCH MEDEWERKER:
• Creëer je een veilige, gezellige en 

stimulerende leefomgeving

• Begeleid en stimuleer je kinderen of
jongeren deel te nemen aan de groep

• Zorg je voor sfeer, uitdaging en 
geborgenheid

• Bied je (groepsgewijze) opvang en 

ondersteuning

• Stimuleer je de ontwikkelingsmogelijkheden
van kinderen of jongeren van 0 tot 12 (18) jaar

,
NIVEAU 3



ALS GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH 
MEDEWERKER: 
• Naast de taken zoals genoemd bij niveau 3
• Verricht je organiserende en coördinerende taken

• Begeleid je kinderen met ontwikkelingsachterstanden

• Voer je specifieke begeleidingstaken uit 

• Ontwikkel je protocollen, je voert ze uit en je evalueert ze

• Houd je contact met deskundigen van andere organisaties en 
disciplines

• Doe je bestellingen, zie je toe op onderhoud van apparatuur en 
bewaak je het budget

NIVEAU 4



ALS ONDERWIJSASSISTENT:  
• Werk je in het basis- of speciaal onderwijs ter ondersteuning  

van de leerkracht

• Help je leerlingen bij bepaalde taken zoals rekenen, taal, sport 
en spel of computerlessen

• Begeleid je leerlingen die extra aandacht nodig hebben 

• Werk je altijd onder verantwoordelijkheid van een
groepsleerkracht

• Ondersteun je de leerkracht bij het organiseren van 
activiteiten zoals: sportdagen, uitstapjes en feestjes

NIVEAU 4



STAGE = Beroeps Praktijk Vorming (BPV)

• De eerste tien weken word je voorbereid op de praktijk 
(stage/BPV)

• De rest van je opleiding loop je 2 dagen in de week stage en 
ga je drie dagen naar school

• Bij bijzondere gelegenheden (Sinterklaas/Kerst) loop je 
extra stage

• Tijdens de stage krijg je begeleiding vanuit school



STAGEMOGELIJKHEDEN PER OPLEIDING:

• PMK niveau 3 kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse 
opvang (BSO) IKC

• GPM niveau 4 kinderdagverblijf, peuterspeelzaal (plus),
zorgboerderij, speciaal basisonderwijs, IKC

• OA niveau 4  basisschool, speciaal (basis)onderwijs



Regio College Regionaal Opleiding Centrum (ROC)

ZAANDAM, PURMEREND, HEERHUGOWAARD, EDAM
Een “klein” ROC in je eigen regio
Persoonlijke aandacht
Diversiteit van vakken en docenten
Veel aandacht voor creatieve vorming en algemene 
ontwikkeling gekoppeld aan actualiteit
Aandacht voor veiligheid, sfeer en omgang met elkaar
Zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer



AANMELDEN OP HET REGIO COLLEGE
voor 1 april 2021

Via de site van het Regio College:

https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/zo-meld-je-je-aan

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een kennismakingbijeenkomst of een 
persoonlijk telefonisch intakegesprek. Eventueel volgt een verwijzing naar het 
servicecentrum bij een onduidelijk beroepsbeeld of twijfel motivatie

https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/zo-meld-je-je-aan


WIL JE MEER INFORMATIE?
Lees de flyer en kom langs op de open dagen van het Regio College!

Virtuele rondleiding
https://www.youtube.com/channel/UCzQ6g6nWXrpGud0pudEiAPQ

Aanmelden proefstuderen

https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/proefstuderen

Contact voor overige vragen: hnorbruis@regiocollege.nl

12 & 13 februari 2021 online op inschrijving
10 maart 2021 18.00 - 20.00 uur info avond

Leerlingbezoekdagen vervallen
Open lessen nog onbekend

https://www.youtube.com/channel/UCzQ6g6nWXrpGud0pudEiAPQ
https://www.youtube.com/channel/UCzQ6g6nWXrpGud0pudEiAPQ
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/proefstuderen
http://www.indeed.nl/Kinderopvang-vacatures-in-zaandam
http://www.indeed.nl/Kinderopvang-vacatures-in-zaandam


VRAGEN….

?
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