> BBL

Pedagogisch Werk
> Gespecialiseerd pedagogisch medewerker / onderwijsassistent
> Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
> Onderwijsassistent
> Pedagogisch medewerker
> Specialistenjaar Pedagogisch medewerker

Werken en leren (BBL)
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je om- of bijscholen?
En wil je werken en leren tegelijk? Dan is een BBL-opleiding een mooie
optie. De afkorting BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg.
Je werkt minimaal 20 uur in de week en daarnaast ga je een dag naar
school. Doordat je werken en leren combineert, pas je de theorie die op
school aan de orde komt meteen toe in de praktijk. Op deze manier werk
je toe naar een erkend mbo-diploma en heb je ondertussen toch al een
inkomen*. Daarnaast willen werkgevers in veel gevallen (een deel van)
de studiekosten voor hun rekening nemen, zeker in de sectoren waar veel
vraag is naar medewerkers, zoals in het kinderwerk. Dus, waar wacht je
nog op? Daag jezelf uit en meld je aan voor een BBL-opleiding!

Pedagogisch Werk
Het onderwijs en de kinderopvang is sterk in beweging. Voor- en vroegschoolse educatie, talentontwikkeling van het oudere kind binnen de
buitenschoolse opvang, doorgaande leerlijnen en het ondersteunen van
ouders vragen om een goede samenwerking tussen kinderopvang en
onderwijs. De expertise van zowel kinderopvang als onderwijs kunnen
elkaar versterken en aanvullen. Binnen de Brede scholen en de Integrale
Kindcentra wordt de vraag naar breed opgeleide Pedagogisch Medewerkers
sterker. Daarom biedt het ROC Menso Alting vanaf cursusjaar 20 -21 de
BBL- dubbelkwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker/Onderwijsassistent aan. Dit betekent dat je 2 diploma’s kunt halen.
Het is ook mogelijk om 1 diploma te behalen in de BBL. Je kunt kiezen uit
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4), Pedagogisch
Medewerker (niveau 3) of Onderwijsassistent (niveau 4).

*lees meer op:
rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon-bbl-opleiding

Je werkplek
Als Pedagogisch Werker ben je breed inzetbaar in een kindercentrum, in de
kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal,
in een integrale kindcentra en/of in het onderwijs. (basisschool, brede school,
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO)

Je beroepshouding:
Als Pedagogisch Werker werk je heel direct met kinderen/leerlingen.
Je persoonlijkheid en kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het
aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste
resultaten. Je bent betrokken, empathisch, assertief, representatief, integer,
respectvol, flexibel. Je biedt geborgenheid en veiligheid. Je straalt rust en
stabiliteit uit. Je bent mens- en resultaat gericht, sociaal- communicatief,
initiatiefrijk, leergierig en zelfstandig. Je reflecteert op je handelen en werkt
volgens beleid en visie van de organisatie.

Contact
Voor meer informatie over deze opleidingen kun je contact opnemen met
Hieke Krol (h.krol@rocmensoalting.nl).

Opbouw van de opleiding*
Bij de start van de opleiding is het van belang dat je een werkplek hebt.
Tijdens deze opleiding werk je namelijk minimaal 20 uur per week bij een leerbedrijf/instelling. Dan breng je in de praktijk wat je tijdens je opleiding leert.
Daarnaast volg je lessen op school tijdens de wekelijkse lesdag. Naast lessen
die betrekking hebben op het beroep krijg je ook lessen Nederlands, Engels en
rekenen en besteden we aandacht aan Loopbaan en Burgerschap. Ook kun je
d.m.v. keuzedelen kiezen voor verdieping of verbreding van je vak.

Minimale toelatingseisen voor alle BBL-opleidingen
> diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
> overgangsbewijs van havo of vwo 3
> diploma mbo niveau 2 (voor niveau 3) of 3 (voor niveau 4)
> een passende werkplek

Opleiding

Niveau

Duur

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker/
Onderwijsassistent

4

3 jaar

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

3 jaar

Onderwijsassistent

4

3 jaar

Pedagogisch medewerker

3

3 jaar

Specialistenopleiding*

4

1,5 jaar

NB: Voor de dubbelkwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker/Onderwijs-assistent
is het nodig dat je een werkplek hebt, waar je zowel in de kinderopvang als in het onderwijs
kunt werken.
*Ben je al in het bezit van een diploma Pedagogisch medewerker niveau 3, dan kun je in de BBL
het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) in 1.5 jaar halen.

