
Verder leren bij 
Kinderopvang 
Kidswereld?

In 1,5 jaar 
van niveau 3 naar 4!



Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker (BBL, niveau 4)

Waarom verder leren?
Met deze opleiding kun je jezelf verder 
verdiepen en verbreden om beter te 
worden in de kinderopvang. Daarnaast 
biedt het je de mogelijkheid om meer 
coördinerende taken uit te gaan voeren. 
Je leert te differentiëren binnen de groep 
en rekening te houden met de ontwikkelings- 
behoeften van ieder kind. Dit vraagt om een 
professionele houding en actuele kennis.  
Vanuit het werkveld zal er steeds meer vraag 
komen naar medewerkers op niveau 4. 
En niveau 4 geeft je toegang tot het HBO. 
MBO College Hilversum biedt daarom vanaf 
september 2017 de BBL-opleiding 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
aan op niveau 4. In 1,5 jaar van niveau 3 
naar niveau 4!

Jouw beroep
Je bent nu al bezig met de dagelijkse opvang 
van baby’s, peuters en kinderen. Je bedenkt 
passende activiteiten op hun niveau en kunt 
hierin ook differentiëren. Je plant ze in en 
voert ze ook uit. Hierin wordt een actieve rol 

van jou verwacht. Dit leren we je tijdens de 

opleiding. Je krijgt vaardigheden aangereikt 
om kinderen met specifi eke ontwikkelings- 
behoeften te ondersteunen, omdat ze 
bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. 
Je observeert, schrijft een plan van aanpak, 
voert gesprekken met ouders en instanties 
en evalueert. De coördinatie hiervan ligt in 
jouw handen.

Aanmelden & toelating 
Je bent werkzaam in de kinderopvang en 
in het bezit van een diploma Pedagogisch 
medewerker op niveau 3. Je wilt jezelf 
graag ontwikkelen door de versnelde 
opleiding Pedagogisch medewerker niveau 4 
(BBL of BOL) te volgen. Dat kan bij 
kinderopvang Kidswereld! Stuur je motivatie 
en cv naar pz@kinderopvangkidswereld.nl. 
Voor vragen over de opleiding kun je een 
mail sturen naar diermenj@rocva.nl. 
Voor de start van jouw stage en opleiding 
vindt er een sollicitatiegesprek plaats, 
waarna aanstelling bij kinderopvang 
Kidswereld volgt.

mbocollegehilversum.nl

Werk je nu al met veel plezier in de kinderopvang? 
Ben je klaar om verder te groeien en je kansen op de arbeidsmarkt vergroten? 
Vind je het dragen van meer verantwoordelijkheid een uitdaging? 
Dan is de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker iets voor jou.

kinderopvangkidswereld.nl


