
elkom bij de 
online
openavond
PMKE deeltijd
16 November 2022

Presenter-notities
Presentatienotities
Vanaf ongeveer een kwartier voor aanvang deze dia delen en muziekje afspelen (vooraf even testen met college/studenten of het werkt).Vanaf dat moment de bezoekers die worden toegelaten in de chat welkom heten. Toelaten en in de chat typen niet door de presentator omdat dit verstoringen geeft in het muziekje dat wordt afgespeeld.OF: slider afspelenCamera’s graag aan, vinden het leuk om jullie te zien. 



elkom

Demp tijdens deze sessie je 
microfoon 

Gebruik de 
chatfunctie 
om je vragen 
te stellen

Presenter-notities
Presentatienotities
Ik ga zo wat vertellen over de opleiding en tussendoor gaan we vragen beantwoorden. Jullie mogen je vragen (mondeling) stellen in de chat.. -Geef daarbij aan wie de vraag bedoeld is-Geef met duimpje aan als je dezelfde vraag hebt als iemand anders al heeft gesteld We proberen de meeste vragen plenair te beantwoorden, mocht deze heel persoonlijk zijn dan kijken we even of daar nog tijd voor is aan het einde. 



Even voorstellen:

• Elien Mencke- Oostewechel (docent)
• Pamela van den Goorbergh- Zimbile (docent)  

Welkom

Presenter-notities
Presentatienotities
Ik ben Elien en ik werk nu 3 jaar met heel veel plezier bij Windesheim. Qua werkervaring heb ik hiervoor altijd met jeugd gewerkt zowel in de functie van orthopedagoog en daarna als locatiemanager in de kinderopvang. Nu hier als docent. Mijn interesse ligt bij de ontwikkeling van zowel jeugd als professionals. Het leuke van docent zijn vind om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van studenten, maar ook aan het werkveld en in deze deeltijd opleiding zijn die twee constant aan elkaar gelinkt zijn. Wat je vandaag hoort in de les kun je morgen uitproberen of andersom (je loopt ergens tegenaan en brengt dat in). Dat vind ik een mooie wisselwerking. Wij zijn ook benieuwd wie jullie zijn. Werkveld, eventuele vooropleiding, waarom interesse? 



• Voorlichting voor start in februari 2023 
• Waarom PMKE deeltijd bij Windesheim?
• Wat is de inhoud van de opleiding?
• Welke keuzes heb ik binnen flexibel onderwijs?
• En…. Hoe zit dat met mijn werkplek
• Aanmelding 

Inhoud 

Presenter-notities
Presentatienotities
Zoals ik al zei gaan we tussen de onderdelen door vragen beantwoorden uit de chat. PMKE: de informatie die wij jullie vanavond geven is voor de start in februari. Per sept’23 opleiding is de flexibele opleiding doorontwikkeld. We hebben op basis van ervaringen van studenten meer verbeteringen aangebracht. Voorbeeld: er komt meer begeleiding bij het maken van toetsen. Daarover vertellen we meer in de openavonden na februari 2023. Algemeen: bij voorlichtingen en in gesprekken aan tafels geen problemen communiceren. De aanpassing is gebaseerd op studenten beter ondersteunen en meer verbindingen (BOKS) leggen met het beroep waarvoor je wordt opgeleid. ‘(zinvolle’ contactmomenten)   



Waarom PMKE?



• Pedagogische en educatieve kennis gecombineerd 
met kennis over management en ondernemen

• Brede pedagogische context
• Steeds meer vraag naar HBO-professionals (bv. 

pedagogisch coach (PMKE is opgenomen in register erkende 
opleidingen voor Pedagogisch Coach (IKK))

Samenwerking met de opleiding Verpleegkunde en 
Social Work, deels gezamenlijk programma

Brede reikwijdte van de opleiding

Presenter-notities
Presentatienotities
hoe weeg je die, welke stappen doorloop je en hoe verbindt je al die perspectieven aan elkaar. Windesheim is enige hogeschool waar je deze opleiding kan doen. Uniek aan de opleiding is dat de combinatie pedagogiek (een pedagogische basis) met managementvaardigheden als toegevoegde waarde voor de organisaties centraal staat. In organisaties waar de zorg voor en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal staat is het vaak een uitdaging om te dealen met de spanningsveld tussen pedagogiek aan de ene kant en management (organisatorische belangen) aan de andere kant. Jullie hebben vast allemaal een voorbeeld waarin je goed weet wat voor jeugdige nodig is, maar dat bij het opstellen van bijv. een plan allerlei belangen spelen waar je je toe moet verhouden. voorbeeld: in de kinderopvang wil je een nieuwe groep openen of in de jeugdzog bijv. een gezinshuis starten (er zijn wachtlijsten). Dat levert vragen op (is er ruimte beschikbaar, gekwalificeerd personeel, kosten voor eventueel verbouwing etc.). Als je vervolgens kinderen in laat stromen, hoe doe je dat dan? Qua financiën is het best om dat zo snel mogelijk te doen. Voor de kinderen en het wenproces is het fijn als het gefaseerd gaat. Wat je uiteindelijk is kiest is niet heel relevant, iedereen zal een andere keuze in maken omdat de situatie/de context anders is. Het gaat erom hoe je tot een besluit komt. Welke belangen en perspectieven zijn er (van de kinderen, organisatie, ouders etc., hoe weeg je die, welke stappen doorloop je en hoe verbindt je al die perspectieven aan elkaar. Daar draait t om en hoe neem je dan regie in dat proces en hoe neem je anderen (ouders, medewerkers) mee/ hoe communiceer je met hen.  Daarnaast wordt je opgeleid in een brede pedagogische context denk: alle organisatie die iets doen rondom zorg en opvang van jeugdigen..(gehandicapten zorg, onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang). In de gehandicapten zorg gaat het ook over ontwikkelingsleeftijd.   Het motto is: Samen waar het kan, apart waar het moet. Sommige specifieke onderdelen echt voor PMKE. Andere vakken kunnen weer samen, zoals Communicatie, opvoedingsvraagstukken, interprofessioneel samenwerk etc. Je zit dus bij sommige lessen in een klas met studenten van social work en verpleegkundeAnder voorbeeld: Er ligt een vraag of je op de BSO een kind gedragsproblemen die extra begeleiding nodig heeft. Jij staat achter inclusie dat is jullie visie ook. Aan de andere kant is er personeelstekort. Zijn er andere kinderen etc. Kun je bieden wat het kindje nodig heeft. Wat houdt die extra begeleiding dan in? Dat ga je eerst onderzoeken, dan kijk je naar de mogelijkheden die jullie kunnen bieden (misschien is het ook wel een extra uitdaging), wie ga je betrekken zowel intern als extern?, hoe ga je het financieren? Als je dat hebt uitgezocht maak je een keuze (bijv. kan wel alleen op die dagen etc.)



Locatiemanager
Regiomanager (niet als startfunctie)
Pedagogisch coach
Coördinator Brede School
Beleidsmedewerker
Adviseur pedagogisch beleid
Coördinator buitenschoolse opvang
Opvoedingsondersteuner
Coach in pedagogische context
Zelfstandig ondernemer
Manager integraal kindcentrum

Maar ook: docent (met aanvullende 
scholing); GGD inspecteur……

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat kun je vervolgens met deze opleiding? Zoals je leest gaat het bij PMKE gaat over het begeleiden, coachen of adviseren van medewerkers die rechtstreeks met de jeugdigen werken. Je werkt als pmke’er vaak niet direct met de kinderen/jongeren. Dit kan natuurlijk wel. Dit is ook het verschil met bijv. social work. Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening in met als doel de ontwikkeling en het welbevinden van de jeugdigen te bevorderen. Naar deze functies werk je toe. Er zijn veel studenten die nu nog werken als pedagogisch medewerker. PMKE leidt op tot begeleidende en/of leidinggevende functies in organisaties waar dus de zorg voor en de opvoeding en ontwikkeling van jeugdige centraal staat. Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening in met als doel de ontwikkeling en het welbevinden van de jeugdigen te bevorderen. 



elke vragen hebben jullie?

Presenter-notities
Presentatienotities
Noteer ze in de chat? Moet dat niet weg? 



Inhoud flexibel onderwijs



1. Contactleggen en verwijzen
2. Ondernemen en management binnen zorg en welzijn
3. Signaleren en preventief werken
4. Interveniëren in complexe situaties
5. Veranderen en (team)
6. Multi- en interdisciplinair samenwerken, regie, 

coördinatie en afstemming
7. Profileren van het beroep en bijdragen aan 

innovatie
8. Persoonlijke profilering (vrije keuze ruimte)

Modules PMKE (elk 30 EC)

Presenter-notities
Presentatienotities
Om je diploma te halen moet je 8 modules doorlopen. De meeste studenten doen 1 module per semester. Een semester in ongeveer een half jaar. Dat zou betekenen dat je vier jaar doet over deze studie.Deze hoef je niet allemaal in deze volgorde te volgen. Wel is het zo dat niet alles elke semester gegeven wordt, omdat PMKE een kleine opleiding is, dus daar moet je wel rekening mee houden. In september worden de oneven modules aangeboden. En nu in februari de even modules.  Waar gaan deze modules globaal over? Taakgebied 4: De professional werkt samen met betrokkenen in het organiseren van veilige opvang en ontwikkeling van kinderen en/of jongeren. Daarbij biedt de professional begeleiding aan betrokkenen om de opvang en ontwikkeling van de kinderen of jongeren te stimuleren, coacht de professional medewerkers in het uitvoeren van hun werkzaamheden. De professional signaleert onveilige omstandigheden in de omgeving van de kinderen/jongeren, maakt dit bespreekbaar en neemt indien nodig actie volgens de meldcode



Flexibilisering in beeld

Leeruitkomsten

Leeractiviteiten

Toetsing

modules
Eenheden van 
leeruitkomsten

Online leren

werkplekleren

contactonderwijs

Portfolioassessment toetsen per EVL (aanbod)

Student 
kiest 

vorm en 
moment

Het gaat om 
resultaten van 
het leren niet 

om de weg 
ernaar toe. 

Volgorde is vrij.

Presenter-notities
Presentatienotities
Elke module (2 of 3). Leeruitkomsten beschrijven het eindniveau van wat je moet kennen of kunnen.Het is aan jouw om te laten zien dat je aan deze leeruitkomst voldoet. Dus je gaat de vaardigheden en kennis in die in de leeruitkomst beschreven staat toepassen in de praktijk. De online en face to face lessen ondersteunen je daarbij.Het is niet zo dat jij dus  afgetoetst wordt specifiek op vakken in de vorm van kennis toetsen. Lessen die je krijgt staan in dienst van de leeruitkomst. De theorie uit de lessen gebruik je om je handelen te onderbouwen en die kennis integreert in je handelen/verslag (zie voorbeeld van de leeruitkomst). Samengevat is de kern van flexibel onderwijs dat je laat zien dat je de leeruitkomst beheerst, hoe (welke lessen je wel of niet volgt en op welke vorm je dat laat zien) mag je zelf weten. Zo kan je de toetsing ook goed laten aansluiten bij je werkplek. Bijv. in de leeruitkomst die ik net liet zien, welke taken vind je leuk om te doen en waar wil je jezelf in ontwikkelen.Je kunt dus ook echt opdrachten of thema’s kiezen die je aan het hart gaan of wat de organisatie belangrijk vindt. (voorbeeld: sabine en/of babs?)Flexibilisering: zelf volgorde modules - welke lessen je volgt en wat je zelfstandig doet via online leren. Zelf bepaald op welke wijze je een module laat toetsen. Daar zo meer over. 



- Volgorde van modules
- Intensiteit (tweewekelijks of wekelijks onderwijs)
- Toetsing (leerwegonafhankelijk)
- Literatuur (aanbevolen)

- Verplicht: supervisie bij module 5

Lesdag is woensdag! 

Keuzes per semester:

Presenter-notities
Presentatienotities
Flexibel onderwijs komt dus tot uiting door (opsommen):Dat klinkt allemaal heel flexibel en dat is het ook, maar dat betekend niet dat het geheel vrijblijvend is. Er zijn kader en je krijgt van de opleiding ook goede begeleiding om te zorgen dat je hier de juiste keuzes in maakt die passen bij jouw situatie. Volgorde modules kun je deels kiezen, zoals je gezegdIntensiteit: er zijn 12 lesweken, 6 basis en 6 specifieke  Toetsing: Hoe je de leeruitkomst aantoont is aan jezelf, maar ook de momenten waarop je de toetsen inlevert. Drie toetsperiodes per semesterTwee kansen per toetsproduct per studiejaarJe schrijft zelf in voor de toetsmomenten waar je gebruik van wilt maken



Basisweek (tweewekelijks) 
lesblokken tussen 9.00 -16.30 uur 
Integratieve lessen, leerteam en vaardigheidstraining (fysiek) 

Specifieke week (bij wekelijks onderwijs)
lesuren tussen 9.00 -18.30 uur 
kennisvakken (online/Teams ) * module 1 fysiek 

Hoe ziet je lesdag eruit (woensdag)?

Presenter-notities
Presentatienotities
Meestal van 10.30 – 16.00 



elke vragen hebben jullie? 



Maak van de werkplek een leerplek!
• Wanneer is werkplek geschikt?
• Rol student
• Rol leerwerkbegeleider
• Rol leerteambegeleider

Online praktijkbezoeken en informatiemodule voor 
leerwerkplekbegeleiders (online/fysiek)

Werkplekleren

Presenter-notities
Presentatienotities
Werkplek leren in een belangrijk onderdeel van de opleiding.Wanneer is een werkplek geschikt: Als de mogelijkheid hebt om leeractiviteiten uit te voeren (ook anders dan je functie bijv. management taken) + toegang tot informatieRol student: jou rol is om dat bespreekbaar te maken en uit te spreken wat je nodig hebt. Rol leerwerkplek:: Begeleider is jouw kritische sparringpartner. Hij of zij moet een HBO opleiding hebben (dit hoeft niet altijd dezelfde te zijn)Leerteam begeleider: als je start met de opleiding kom je in je leerteam, soort van mentor klas. Deze leerteambegeleider ondersteunt bij het proces, hoe gaat het, hoe leer je, hoe maak je verslag op hbo niveau? In deze bijeenkomst geef je elkaar soms ook feedback op elkaars producten. Voor sommige studenten is bijvoorbeeld de overstap van mbo naar HBO even wennen en sommige studenten voelen zich onzeker. Dit een plek waar daar aandacht voor is. 	Opleiding:(online) bijeenkomsten en online informatiemodule voor leerwerkbegeleiders(Praktijkbezoeken en) SkypegesprekkenSabine of babs de beurt geven om wat te zeggen over het leerteam. 



Intake en aanmelding 



• Geschikte werkplek (advies: 16-20 uur per week)
• Geschikte vooropleiding:

• MBO 4 
• HAVO of VWO 
• 21+ toets

Eerdere HBO-opleiding: mogelijkheid voor validering

Instapeisen

Presenter-notities
Presentatienotities
Je hebt een werkplek nodig. Ons advies is 16-20 uur, omdat je dan genoeg tijd hebt voor zelfstudie (gemiddeld 1 dag en een dag school) en daarnaast voldoende werkt op je opdrachten uit te voeren. Wat vraagt dit van de begeleiding?Als je geen geschikte vooropleiding hebt ontvang je na aanmelding in studielink een uitnodiging om zich in te schrijven voor de eerstvolgend 21+ toets.Verdere informatie over de 21+toets is te vinden op de website



• AD PEP Module 1, 3 & 8

• Propedeuse SW, SPH, MWD, PED en voorlopers Module 1 & 3

• HBO opleiding of geregistreerde specialisaties NLQF  > Module 8 (persoonlijke 
profileringsruimte )

• Werkervaring op HBO niveau (5 jaar) > Module 8 (persoonlijke profileringsruimte)

• Maatwerktrajecten (na start opleiding) 

(m.verboom-vanleeuwen@windesheim.nl)

……en (standaard)validering en vrijstellingen 
(onder voorbehoud)



• Inschrijven via Studielink
• Online vragenlijst invullen als verplichte 

studiekeuzecheck
• Intakegesprek
• Collegegeld betalen

Aanmelden kost niets – uitschrijven kan altijd
Aanmelden voor eind augustus maar bij voorkeur 
eerder

Aanmeldingsprocedure

Presenter-notities
Presentatienotities
Uitleg intakegesprek volgende paginaVoor de volgende keer: online Kennismakingsworkshop (onder voorbehoud)



Hoofdvraag: past deze studie echt bij mij?

Onderwerpen:
- Persoonlijke situatie en motivatie
- Geschiktheid werkplek
- Mogelijkheid tot versnellen / validering
- Keuze startmodule (in september doorgaans M1) en 

intensiteit (elke week of om de week) volgen 
onderwijs

Intakegesprek

Presenter-notities
Presentatienotities
Mogelijkheid tot versnellen/vadering als bijv. al meer dan 5 jaar werkervaring hebt of eerder een HBO opleiding hebt gedaan. 



• Kijk voor meer informatie op duo.nl of de website 
van Windesheim (bv. contactgegevens 
studentenadministratie)

• Collegegeld (normaal) 2022 - 2023: €2209,-
• Let op: recht op halvering of juist extra collegegeld 

betalen?
• Instroom 2x per jaar: september en februari
• Boekengeld: ongeveer 150 euro per semester

Financiering van de studie

Presenter-notities
Presentatienotities
Collegegeld is normaal is het bedrag wat daar staat (voor iig studenten die nog geen HBO opleiding hebben gevolgd) Volgend jaar heb je misschien recht op halvering ivm corona. Kijk daarvoor op de website van de rijksoverheid wat voor jou geldt. Boekenlijst: niet verplicht – wordt wel gebruikt in de lessen en zoveel mogelijk over meerdere modules.



Elke vragen hebben jullie? 



Presenter-notities
Presentatienotities
Als laatste nog een afbelding waar de opleiding visueel is weergegeven. 



Nu of (beperkte) mogelijkheid voor persoonlijke 
vragen

Via contactformulier op de website

Of rechtstreeks:  E.m.t.oostewechel@windesheim.nl

Vragen?

mailto:ta.schafer@windesheim.nl


“There are no 
passengers on spaceship
earth. We are all crew.”

( Marshall McLuhan)



ij vonden het fijn dat je erbij was 
en wie weet tot ziens bij onze 
opleiding!
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