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PEDAGOGISCH 
PROFESSIONALS

Pedagogisch professionals spelen een belangrijk rol in (toekomstige) functies gericht op de 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Binnen de kinderopvang is er bijvoorbeeld vraag naar 

hbo-opgeleide professionals zoals pedagogische coaches en beleidsmedewerkers. Binnen po, v(s)o 

en mbo-scholen worden onderwijsondersteunende functies en rollen anders vormgegeven. Dit doen 

zij onder andere door passend onderwijs, gepersonaliseerd leren, andere onderwijsvormen, 

automatisering en digitalisering en werkdruk verminderende maatregelen.

De ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie richt zich op functies en taken in 

kinderopvang, onderwijs, welzijn en jeugdhulp voor de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar. Je leert in 

deze opleiding een sterke(re) pedagoog te worden, als verbinder te fungeren tussen verschillende 

professionals, alert te zijn op mogelijkheden die zich voordoen rondom de ontwikkeling van kinderen 

en jongeren en initiatieven te nemen die hun ontwikkeling bevorderen. Je kunt bijvoorbeeld de 

verbinding maken tussen een kinderdagverblijf en een basisschool of tussen de jeugdhulp en het 

onderwijs of tussen docenten, jeugdhulp en maatschappelijke instellingen. Je kunt ook als 

leraarondersteuner aan de slag in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of 

mbo. Daarnaast moet je natuurlijk goed met groepen kinderen en jongeren kunnen werken en 

hiervoor zinvolle en uitdagende activiteiten vorm kunnen geven.

OPEN DAGEN KPZ
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020

WOENSDAG 11 MAART 2020

WOENSDAG 27 MEI 2020

MELD JE AAN OP WWW.KPZ.NL
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WAT DOET EEN PEDAGOGISCH PROFESSIONAL
KIND EN EDUCATIE?

Wat kun je eigenlijk met een associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie en wat ben je dan?

Of, wat kun je met deze opleiding nu meer dan wanneer je de opleiding Pedagogisch Medewerker,

Bos-medewerker of onderwijsassistent hebt gedaan?

OUD-STUDENTEN EN PROFESSIONALS UIT HET WERKVELD AAN HET WOORD

LEERRIJKE OMGEVING
Nadine: 'Ik heb veel meer kennis en vaardigheden gekregen om een rijke omgeving voor kinderen te creëren'. 

Marieke vult aan: 'Ja, ik besef nu beter wat de invloed van de omgeving is op de ontwikkeling van een kind. Ik 

kan hier nu ook veel beter op inspelen.'

'Ik zag nieuwe mogelijkheden om de omgeving van kinderen te verrijken waar ik voorheen nooit bij stil had 

gestaan', geeft Sjura aan. 'Je weet meer, maar tegelijkertijd besef je ook dat je niet altijd alles zelf kunt en het 

soms beter is om iemand anders erbij te halen. Dat is voor mij wel één van de belangrijkste dingen die ik heb 

geleerd.'

BREDER LEREN KIJKEN
'Je moet niet alleen goed kijken naar de kinderen, maar ook naar de organisatie. Problemen in een groep 

ontstaan vaak tijdens zogenoemde wachtmomenten. Ik ben daarom eens heel goed gaan kijken of de 

organisatie in de groepen op de verschillende locaties niet anders zou kunnen. Ik heb bijvoorbeeld de vraag 

gesteld of het echt noodzakelijk is dat alle kinderen allemaal tegelijk om half 12 moeten eten. Sommige kinderen 

zijn om half 12 nog bezig met een spel, andere al bijna te moe om nog te kunnen eten. Pedagogisch 

medewerkers kost het heel veel tijd om alles steeds op vaste tijden voor alle kinderen voor elkaar te krijgen. 

Volgens mij moest dit relaxter kunnen. We moeten daarvoor met z'n allen wel anders leren kijken. Wanneer je 

wilt veranderen is het ook heel belangrijk om hierbij je collega's meteen in mee te nemen. Begin, durf iets uit te 

proberen en ga daarbij uit van vertrouwen.'
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INTERPROFESSIONEEL WERKEN
Sjura: 'Doordat we tijdens de opleiding in gemengde 

groepen zaten, heb ik ook heel veel geleerd van 

mensen die in andere domeinen werkten of met een 

andere leeftijdscategorie. Je leert ook de afkortingen 

en de vaktermen kennen die in een ander werkveld 

worden gebruikt.'

Jurgen Bruggeman is directeur op Kindcentrum de 

Bolster. 'De pedagogisch professionals werken in ons 

kindcentrum in zowel het onderwijs, de tussen- en 

de naschoolse opvang.' Marieke: 'We werken nu veel 

meer samen. Leraren van de basisschool komen nu 

bijvoorbeeld met vragen over het functioneren van 

het kind op de kinderopvang.'

AANWINST
Chantal: 'Ik werk in een autismehuis. Ieder kijkt 

vanuit een ander perspectief. Het is zeer waardevol 

om open te staan voor de opvattingen van anderen 

en ook daadwerkelijk te zien dat een andere aanpak 

ineens wel effect voor een kind kan hebben.'

Iris: 'Ik begeleid op het Kindcentrum meerbegaafde 

leerlingen, bied ondersteuning bij het werken in units 

(groep 6-8) en ben aanspreekpunt voor externe 

spelbegeleiding. Ook werk ik als eventcoördinator 

waarbij ik onder andere schoolfeesten plan en 

organiseer.'

Dionne: 'Er wordt steeds meer ingezet op 

gepersonaliseerd leren en daarbij zijn wij een 

enorme aanwinst. De leraar volgt de groep en wij 

ondersteunen met verlengde instructie en kunnen in 

deze ondersteuning veel bieden. Met name mijn 

pedagogische kwaliteiten zijn hierbij een mooie 

aanvulling.'

Fabianne: 'Ik werk in de kinderopvang en op de 

basisschool. Doordat ik beide organisaties goed ken, 

kan ik een schakel zijn in hun samenwerking.'

NIEUWE KANSEN OP DE 
ARBEIDSMARKT
Marieke: 'Ik vond het geweldig om te pionieren in 

deze opleiding. In mijn nieuwe werk ga ik ook weer 

pionieren en er voor zorgen dat mijn nieuwe functie 

zinvol ingevuld gaat worden binnen de organisatie.'

Nadine: 'Ik was toe aan een nieuwe stap. Doordat ik 

deze opleiding heb gedaan kan ik die nu ook echt 

maken.'

Chantal: 'Ik ben na mijn afstuderen gestart met een 

nieuwe baan in de jeugdhulp.'

Sjura: 'Ik werk nu als leidinggevende in de 

kinderopvang. Ik heb veel meer kennis op 

verschillende vlakken. Maar besef ook dat we niet 

alle kennis zelf in huis hebben, je hebt eigenlijk altijd 

anderen nodig. Ik weet nu waar ik de expertise 

vandaan moet halen wanneer ik bijvoorbeeld ouders 

niet zelf verder kan helpen.'

Janne Machteld (directeur op Kindcentrum Het 

Saffier): 'Een pedagogisch professional kan 

zelfstandig vormgeven aan activiteiten en hiervoor 

ook initiatieven nemen. Ik zie het niet alleen als een 

paar extra handen in de klas, maar vooral als een 

'extra hoofd'. Vooral met het oog op de samenhang 

tussen leeraanbod en gedrag.' Het verschil tussen 

een onderwijsassistent en een pedagogisch 

professional is hiermee als volgt samen te vatten: 

een onderwijsassistent assisteert de leraar, een 

pedagogisch professional is de verbinding naar de 

wereld buiten de school en kijkt 'over het schoolhek 

heen'.
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OVER DE OPLEIDING

SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS 
EN WERKVELD
De ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en 

Educatie (PPKE) is een samenwerking van KPZ, 

hogeschool Viaa en de mbo's Landstede en Menso 

Alting, kinderopvang Prokino en met werkgevers in 

de kinderopvang, het onderwijs (po, vo, vso en mbo) 

en maatschappelijke instellingen (jeugdhulp en 

sociaal werk).

De associate degree (ad) is een tweejarige opleiding 

in het hoger beroepsonderwijs (niveau 5). 

Ad-opleidingen kenmerken zich doordat theorie en 

praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden 

verbonden. Als ad-opgeleide professional wordt van 

je verwacht dat je complexe problemen onderkent 

en kan analyseren, om vervolgens met creatieve 

oplossingen te komen.

PPKE OF PEP
In 2016 waren wij de eerste die de ad-opleiding 

PPKE aanboden. Inmiddels zijn er meer onderwijs-

instellingen met vergelijkbare opleidingen die 

bekend staan onder de naam Pedagogisch Educatief 

Professional (PEP). Voorlopig houden wij de naam 

PPKE.

WERK EN STUDIE COMBINEREN
De ad-opleiding PPKE is een deeltijdopleiding. Naast 

het volgen van de opleiding werk je minstens zestien 

uur in de praktijk (betaald of onbetaald) in het 

onderwijs (po, vo, vso en/of mbo), de kinderopvang, 

sociaal werk of jeugdhulp. De theoretische kennis 

die je opdoet in de opleiding leer je op deze manier 

direct toe te passen in de praktijk.

LESTIJDEN
Je kunt kiezen voor de dagopleiding (les op vrijdag 

van 9.00 - 16.30 uur en op ongeveer zeven 

zaterdagen) of de avondopleiding (les op dinsdag- 

en donderdagavond van 18.45 - 21.30 uur en op 

ongeveer zeven zaterdagen).

'De ontwikkeling van een kind stopt niet na

het verlaten van de school. Dit gaat ook

thuis, op de sportclub of de buitenschoolse 

opvang door. Meestal verloopt deze

ontwikkeling voorspoedig. Maar in ons 

Kindcentrum signaleren we regelmatig dat een 

kind niet tot de verwachte ontwikkeling komt, 

omdat er bijvoorbeeld thuis belemmerende 

factoren zijn. Dan is er meer nodig dan een 

goede leraar. Dan is er een pedagogisch 

professional met een combinatiefunctie 

onderwijs/buitenschoolse opvang, centrum voor 

jeugd en gezin/onderwijs of onderwijs/ 

kinderopvang nodig! Een professional die kennis 

heeft van het onderwijs, de jeugdhulp en 

kinderopvang/welzijn én die het kind in zowel de 

schoolse-, opvang-, als thuissituatie kent. 

Kortom: een professional die een verbindende 

schakel voor het kind én diens omgeving is en 

voor ondersteuning op maat kan zorgen. 

Een professional die voor de ontwikkeling van 

het kind heel waardevol is en waarvan we ons 

langzamerhand gaan beseffen welke belangrijke 

taken hij kan vervullen.'

Mirjam Tielbeek

Teamleider bovenbouw Kindcentrum De Bolster 

Leerteambegeleider ad PPKE
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PROGRAMMA
De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s 

uit de beroepspraktijk. In ieder semester komt een 

specifiek thema aan bod. De thema's worden 

uitgewerkt in vier leerlijnen:

• de persoonlijke professionele 

ontwikkelingslijn;

• de kennislijn;

• de praktijklijn;

• de ontwerplijn.

Afhankelijk van het onderwerp krijg je les van 

docenten vanuit de samenwerkende 

onderwijsorganisaties (KPZ, hogeschool Viaa, 

Landstede of Menso Alting). Ook worden er 

gastlessen verzorgd door experts vanuit het 

werkveld.

LEREN IN DE PRAKTIJK
Tijdens je opleiding doe je naast theoretische kennis 

ook praktijkervaring op in het onderwijs, de 

kinderopvang, sociaal werk of jeugdhulp. Er wordt 

ingezet op praktijkplaatsen waar de verschillende 

domeinen samenwerken, bijvoorbeeld op een 

school, Integraal Kindcentrum (IKC), culturele 

instelling of wijkteams. Op deze manier doe je kennis 

en ervaring op met een breed werkveld rondom de 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je gaat de 

verkregen kennis en inzichten uit je opleiding 

toepassen, rekening houdend met de context van de 

praktijk.

Het streven is om in praktijkleergroepen studenten 

van verschillende opleidingen samen te laten werken 

en te leren. De gemengde samenstelling van de 

groep zorgt ervoor dat je leert werken in een 

interprofessioneel team en kennis krijgt van 

verschillende contexten.

Je ontwikkeling in de praktijk wordt na elk semester 

getoetst door middel van een portfolio en een 

gesprek.

STUDIEJAAR 1
In het eerste studiejaar worden de thema’s ‘het zich 

ontwikkelende kind/ de ontwikkelende jongere' en 

‘het kind/ de jongere in de leerrijke omgeving’ 

behandeld. Je verdiept je in de verschillende leer- en 

ontwikkelingslijnen en je ontwikkelt en/of 

verbetert je vaardigheden gericht op het verrijken 

van de leeromgeving van (groepen) kinderen en 

jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van 

het begeleiden van jongeren bij het zelfstandig 

werken en plannen of het stimuleren van de 

taalontwikkeling van jonge kinderen.

Je leert samen te werken binnen je eigen organisatie 

en directe omgeving. Kennis over onder andere 

gesprekstechnieken en samenwerking met andere 

betrokkenen rondom het kind/ de jongere komen 

hierbij aan bod, bijvoorbeeld hoe je de 

mogelijkheden in een wijk kunt benutten.

STUDIEJAAR 2
In het tweede studiejaar staan de thema’s ‘het kind/ 

de jongere binnen de keten’ en ‘het kind/ de jongere 

in de samenleving’ centraal. Ook hier ligt de nadruk 

op het ondersteunen van de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren.

De focus verschuift in het tweede studiejaar naar 

meer complexe situaties (bijvoorbeeld gedrags-

problematieken) en is meer gericht op het hele 

systeem rondom kinderen, jongeren of een groep. 

Hierbij is onder andere kennis over wet- en 

regelgeving en talentontwikkeling van belang.

In het laatste half jaar staat het afstuderen centraal. 

Je werkt aan opdrachten die gerelateerd zijn aan de 

beroepspraktijk.

STUDIEBELASTING
De studiebelasting van de opleiding is gebaseerd op 

een praktijkplaats in een relevante sector.
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BEGELEIDING
Goede begeleiding vinden wij erg belangrijk. Iedere 

groep heeft een studieloopbaanbegeleider (slb’er). 

Met je slb’er heb je individuele (studievoortgangs-) 

gesprekken.

Daarnaast word je tijdens slb-bijeenkomsten 

geïnformeerd over bijvoorbeeld de organisatie en de 

inhoud van de opleiding en word je begeleid bij je 

studieplanning.

Met een vaste groep van zeven á tien mede-

studenten werk je wekelijks onder begeleiding van 

een docent aan opdrachten. Er vindt in deze groep 

intervisie plaats en je ondersteunt elkaar tijdens de 

studie.

In de praktijk word je begeleid door een praktijk-

begeleider vanuit jouw organisatie en door een 

praktijkbegeleidend docent vanuit de opleiding.

TOELATINGSEISEN
Je kunt je aanmelden voor de opleiding wanneer 

je minimaal een mbo-4 opleiding hebt afgerond of 

een havo-diploma bezit.

Als student dien je bij aanvang van de opleiding 

relevant werk (betaald of onbetaald) te verrichten 

bij een instelling binnen de domeinen onderwijs, 

kinderopvang, sociaal werk of jeugdhulp. Je werkt 

minimaal zestien uur per week waarvan je 

gemiddeld vier uur per week flexibel in moet zetten.

Deze flexibele uren neem je op in overleg met je 

werkgever. Je moet de mogelijkeheid hebben om 

met een groep kinderen/jongeren te werken. Het 

gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten en het 

opdoen van ervaring binnen de eigen organisatie of 

in een andere sector of domein. Dit zal vastgelegd 

worden in een praktijkovereenkomst tussen jou, je 

werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet 

worden goedgekeurd door de opleiding.

TOELATINGSONDERZOEK
Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde 

relevante vooropleiding op tenminste mbo-4 niveau, 

dan kun je een 21+ toelatingsonderzoek (Colloquium 

doctum) doen. Je kunt je hiervoor aanmelden op 

www.kpz.nl.

Aan het deelnemen aan het toelatingsonderzoek zijn 

geen kosten verbonden. Per kalenderjaar kun je één 

keer deelnemen aan het toelatingsonderzoek.

STUDIEKOSTEN
Het collegegeld voor de deeltijdopleiding is voor 

2020-2021 € 1700,-. In de collegegeldwijzer op 

www.kpz.nl vind je informatie over het 

instellingscollegegeld. Het boekenpakket kost 

ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de 

gehele opleiding.
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NA JE OPLEIDING
Je kunt als Pedagogisch Professional Kind en 

Educatie (PPKE’er) aan de slag:

• bij een Integraal Kindcentrum (IKC) waar je in 

de school en in de naschoolse opvang als 

verbindende schakel functioneert. Je hebt 

zicht op de begeleidingsbehoeften van 

kinderen, zowel binnen als buiten de school;

• binnen de kinderopvang als pedagogisch 

coach of beleidsmedewerker;

• binnen een school, waarbij je in verschillende 

groepen ondersteuning biedt met betrekking 

tot de ontwikkeling van kinderen. Je werkt 

tevens bepaalde thema’s uit voor de school 

en je onderhoudt contact met 

ondersteunende instanties;

• binnen een school of een wijkteam waar je 

preventief werkt met kinderen en/of jongeren 

zodat verwijzing naar intensieve hulp 

voorkomen kan worden;

• in het basisonderwijs of voortgezet (speciaal) 

onderwijs waar je als leraarondersteuner 

onderwijsactiviteiten verzorgt (bijvoorbeeld 

studiebegeleiding, onderwijsactiviteiten met 

kleine groepen leerlingen en practica 

begeleiden) en daarnaast de verbindende 

schakel bent tussen onder andere school, 

ouders en instanties. Leraarondersteuners 

moeten minimaal een associate degree 

opleiding hebben afgerond;

• in het voortgezet (speciaal) onderwijs of op 

een mbo waar je als technisch onderwijs-

assistent of instructeur in de school als 

verbindende schakel functioneert. Je hebt 

zicht op de begeleidingsbehoeften van 

jongeren, zowel binnen als buiten de school.

Na afronding van de opleiding kun je je verder 

specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen (met 

eventuele toelatingstoetsen) zijn de hbo 

bacheloropleidingen Leraar Basisonderwijs (pabo) 

en Social Work. Je kunt ook doorstromen naar een 

hbo-lerarenopleiding om je onderwijsbevoegdheid 

te behalen.

'Door de opleiding Pedagogisch Professional 

Kind en Educatie is mijn kijk op kinderen 

veranderd. Ik werk op een agrarisch 

kinderdagverblijf en eerder zag ik bijvoorbeeld 

een kind als druk of sloom, nu kijk ik naar de 

reden van dit gedrag. Een kind laat gedrag zien 

met een reden, een behoefte. Het is de kunst om 

die behoefte te ontdekken en daarin te 

begeleiden en mijn collega’s hierin mee te 

nemen!

Het maken van verbindingen met andere 

professionals, instanties en opvoeders die 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een 

kind/jongere zie ik als belangrijk onderdeel van 

de opleiding. Ik zie dit als een kans waarin je 

kennis met elkaar kan delen en het beste kan 

geven aan het kind! Het organiseren van een 

cursus Muziek op Schoot als afsluiting van het 

thema muziek, tot contact opnemen met de 

logopediste over taalproblematiek. Het zijn 

voorbeelden met een grote meerwaarde voor 

zowel kinderen, ouders en personeel. Het is 

prachtig om daarin een rol te spelen en dit te 

organiseren!'

Willianne van het Goor

Student tweede jaar
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ORIËNTEREN OP DE 
STUDIE
Voordat je (opnieuw) gaat studeren is het belangrijk 

dat je je goed oriënteert.

• Kom meelopen

Je bent welkom om een dag of avond mee te 

lopen. Je kunt je hiervoor aanmelden op 

www.kpz.nl.

• Kom naar één van onze open dagen

Je krijgt inhoudelijke en praktische informatie 

over de opleiding tijdens de voorlichting. Je 

leert het gebouw kennen tijdens de rondleiding 

en er is veel gelegenheid om met studenten in 

gesprek te gaan. Wil je in gesprek met een 

docent? Dan ben je welkom bij Meet the 

teacher. Je kunt je aanmelden voor de open 

dag op www.kpz.nl.

AANMELDEN
Heb je je goed georiënteerd op je studie en wil je de 

ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie gaan volgen? Dan komt de volgende stap: je 

aanmelden.

De inschrijving voor deze opleiding is centraal geregeld en verloopt via KPZ.

Kijk op www.kpz.nl/studeren/ad-pedagogisch-professional-kind-en-educatie/ voor de aanmeldprocedure.
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OPEN DAGEN 
KPZ
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11 maart 2020
27 mei 2020
Meld je aan op www.kpz.nl

KATHOLIEKE PABO 
ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68 
8012 EW Zwolle
038-4217425 
info@kpz.nl 
www.kpz.nl

HOGESCHOOL 
VIAA
Grasdorperstraat 2
8012 EN Zwolle
038-4255542
info@viaa.nl
www.viaa.nl


