
at is jouw bijdrage in de kinderopvang en 
het onderwijs?

Ad opleiding
Pedagogisch 
Educatief
Professional



in Almere

Welkom bij 
Windesheim 



ie zijn wij?



Predikaat TOP 
opleiding

én Windesheim één na 
beste hogeschool van 
Nederland in Keuzegids 
2022



‘Doe een Ad op z’n Windesheims’
P edagogis ch Educatief P rofes s ional

1. Je wilt werken en leren

2. Je houdt van persoonlijk

3. Je wilt de praktijk in

4. Je docenten zijn ervaren

5. Je wilt (leren) verbinden

6. Je wilt je ontwikkelen



• HBO opleiding 

• Praktijkgericht
•  50% van je studiepunten behaal je in de praktijk
•  tijdens je studie werk je al aan je carrière

• Persoonlijk

• Dichtbij: midden in de samenleving

Ad op z’n Windesheims



• Nieuwe HBO opleiding (niveau 5)

• Beroepsgericht 

• Ontwikkeling in samenwerking met werkveld/bedrijfsleven

• Erkend diploma na 2 jaar 

• Direct aan de slag of doorstuderen

• Schakelprogramma naar bachelor

Associate Degree? 



Diploma 
Ad 

Pedagogisch 
Educatief 

Professional

Kinderopvang:
 HBO’er op de groep
 HBO coach
 HBO Pedagogisch 

Beleidsmedewerker

Basisonderwijs:
 Leraarondersteuner





Vier taakgebieden Ad PEP’er in de praktijk
1) Het aangaan van een professionele relatie met kinderen en het 

volgen en bespreekbaar maken van de brede ontwikkeling van 
kinderen

2) Het stimuleren van ontwikkeling in samenspraak met mede 
professionals.  

3) Professioneel werken in de organisatie en de keten.
4) Coachen en begeleiden van leerprocessen



Hoe ziet de opleiding eruit?



Cohort 2022-2023 Periode 1.1 Periode 1.2 Periode 1.3 Periode 1.4
Studentbegeleiding en 
complexe 
praktijkvraagstukken

Comakerlab 1 (6) Comakerlab 2 (6)

BoKs Kijken en luisteren 
naar kinderen (10)

In verbinding met 
kinderen (10)

Jonge kind: Spelend 
leren (10)

Contact met de 
keten (10)

Oudere kind: 
Onderzoekend en 
ontwerpend leren (10)

Keuze en verdieping Keuze en verdieping 1 en 2 (4) Keuze en verdieping 3 en 4 (4)
Geletterdheid Hogeschooltaal 

Rekenen didactiek
Kind en Media

Wiscat of Vrije keuze 
Outdoor 

Education & 
Play 

Totaal EC’s 
per semester

30 30

Leerjaar 1: 



Periode 2.1 Periode 2.2 Periode 2.3 Periode 2.4

Studentbegeleiding 
en 
beroepscompetentie

Portfolioassessment (6)

BoKs Rijkdom aan 
diversiteit (12)

Doen vanuit 
denken/handelen vanuit 
overtuigingen (12)

Wereld aan kansen (12)
*Internationalisering

Leraarondersteuner: (4)
Onderwijsdidactiek OB en BB 

Afstudeercomaker (8)

Pedagogisch Coach in de kinderopvang: 
(4)
Vroege taalontwikkeling in relatie tot 
materiele spelimpulsen (Coaching on the
job)

Coachen van leerprocessen (6)

Totaal EC’s 
per semester

28 32

Leerjaar 2: (Onder voorbehoud invoering Leeruitkomsten) 





aar leer en ontwikkel je? 



• 16 uur betaald of onbetaald
• Kinderopvang, voorschool of (speciaal) basisonderwijs
• Leerwerkplek begeleiding 

• Leerwerkplek (onbetaald) basisonderwijs?  Praktijkbureau

Leerwerkplek leren



• Waarom Comakerlab?

• Je doet al vroeg werkervaring op 
• Je bouwt meteen aan je cv

• Ruimte voor je eigen leervragen

• Werkgever maakt kennis met nieuwe generatie werknemers
• Werken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke en professionele identiteit

• Welke aanpassingen vraagt de inhoud en inrichting van de speel-en leerkast op een verticale 
kinderdagverblijf groep, zodat de kinderen tot betekenisvoller spel uitgedaagd worden?

• Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat passende elementen uit de Montessori visie (School) aanbieden in 
een rijke speel- en leeromgeving bij de peuters (opvang)? 

Complexe praktijkvraagstukken  Comakerlab



 Coach in de opleiding
 ook in de praktijk
 Studiesuccescentrum

Leer het mij zelf doen!



Op het hbo moet je studiepunten halen

Studiejaar bestaat uit 60 studiepunten 
1 studiepunt = 28 uur
1 studiejaar = 1680 uur studie (= 40 weken)

Je krijgt een studiepunt als je bijvoorbeeld een toets maakt of een 
werkstuk inlevert én er vervolgens een voldoende voor krijgt.

Krijg ik nog proefwerken en 
cijfers?



Eind jaar 1 studieadvies

Doorstroomnorm 

We houden rekening met bijzondere omstandigheden.

Studieadvies



anneer toelaatbaar? 

• MBO 4 sector - Zorg en Welzijn
• HAVO/VWO
• Of 21+ toets



anneer en waar college? 
• Deeltijd opleiding 
• 1 lesdag in de week  DONDERDAG 1e jaars lesdag

• Start september

• Praktijkopdrachten voer je uit op je leerwerkplek 
• 8 uur zelfstudie per week 



il je verder 
studeren?



Doorstuderen? 

Associate Degree
Doorstroom 

minor
Half jaar 

Bachelor



Doorstroommogelijkheden: 

Associate degree
Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogiek Management 
Kinderopvang (Zwolle)

Lerarenopleiding basisonderwijs 
(Pabo)

Social Work – Profiel Jeugd 



• Ieder jaar betaal je collegegeld: 2022-2023 € 2.209,-
• Halvering collegegeld 1 jaar vanaf eerste inschrijving

• Boeken, excursie etc. circa € 200 per jaar

Studiefinanciering
www.duo.nl 

Kosten



• Aanschuiven bij een college? Dat kan ook online. 
• Je maakt een “gewone” les mee
• Colleges, projectgroepjes, praktijkvakken etc.
• Meer informatie: windesheimflevoland.nl/meelopen

Indruk van de opleiding?



• Bezoek onze website: windesheimflevoland.nl
• E-mail: info@windesheim.nl voor vragen over:

• toelating en inschrijving 
• studiefinanciering
• hulp bij studiekeuze
• studeren met een functiebeperking 

Informatie over studie kiezen

mailto:info@windesheim.nl


• Doel: past deze studie echt bij mij? En kan ik mijn opdrachten uitvoeren op mijn 
leerwerkplek?

• Goede start van je studie! 

• Verplicht onderdeel van aanmeld- en inschrijfproces

• Bestaat uit een online vragenlijst en een intakeavond op de opleiding 

Intakeavond bij start van studiejaar





il je meer weten over 
instroommogelijkheden in 
het onderwijs? 
Check: https://flevowijs.nl/



il je meer weten over 
instroommogelijkheden in 
de kinderopvang? 





e houden graag contact! 
Stel je vragen via:
https://bit.ly/Stel -Je-Vraag-
Almere

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FStel-Je-Vraag-Almere&data=02%7C01%7Cme.venema%40windesheim.nl%7Cb42e379f836244a0f9c708d7f3433bd0%7Ce36377b770c44493a338095918d327e9%7C0%7C0%7C637245342392569126&sdata=lc8PmNbHUoR7dxpd1SkRxV25bpw9Zsu0PQwZ4CkBg%2FA%3D&reserved=0
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