
Open dag
Wil je meer weten over de ad 
Pedagogisch Educatief Professional? 
Bezoek dan de virtuele open dag van 
Iselinge Hogeschool. Op www.iselinge.nl/
virtueleopendag.

Wil je een keer meelopen met een les? 
Meld je aan: www.iselinge.nl/adpep

Iselinge Hogeschool, 
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
www.iselinge.nl, 088-0931001
info@iselinge.nl

Info
Vragen naar aanleiding van deze folder? 
Zie www.iselinge.nl/adpep of stuur een 
bericht naar info@iselinge.nl. 

Leren in de praktijk
Praktijk en theorie gaan hand in hand 
tijdens de opleiding. Gedurende beide 
studiejaren werk je bij een organisatie 
in onderwijs, kinderopvang, welzijn of 
jeugdzorg. Ideaal is een praktijkplaats 
waar verschillende professies samen-
komen, zoals een IKC of brede school. 
Heb je geen geschikte werkplek, dan 
assisteert Iselinge je bij het zoeken van 
een (aanvullende) praktijkplaats.

Kennis uit de opleiding pas je toe in de 
praktijk, waarna je je ervaringen be-
spreekt in de intervisiegroep. De diverse 
professionele achtergronden van je 
medestudenten verbreden daarbij je blik. 
Je krijgt begeleiding vanuit de opleiding 
en je praktijkplaats. 

Eisen praktijkplaats
Vanaf de start van de studie verricht je 
relevant (betaald of onbetaald) werk. Je 
werkt minimaal 16 uur per week, waar-
van gemiddeld 4 uur flexibel. Deze uren 
zet je in overleg met de werkgever in voor 
opdrachten binnen of buiten de eigen 
organisatie. Je praktijkplaats leg je ter 
goedkeuring voor aan de opleiding. In 
een overeenkomst worden de afspraken 
tussen jou, je werkgever en de opleiding 
vastgelegd.

Associate degree 
Pedagogisch 
Educatief Professional
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, welzij

Het beroep
De kinderopvang, het onderwijs, welzijn 
en de jeugdzorg zijn volop in beweging 
en dat vraagt om een nieuw type profes-
sional: iemand die pedagogisch-didac-
tisch onderlegd is, maar ook beleid kan 
implementeren, kennis heeft van wet- en 
regelgeving, partijen bijeenbrengt en 
collega’s coacht. Dit alles om samen het 
ideale ontwikkelingsklimaat te creëren 
voor kinderen. De nieuwe ad Pedagogisch 
Educatief Professional leidt jou op tot zo’n 
professional. Integrale kindcentra (IKC’s) 
en kinderopvangorganisaties zijn vanaf 
het begin betrokken bij de ontwikkeling 
van het studieprogramma. De opleiding 
sluit daardoor uitstekend aan op wat 
jouw (toekomstige) werkgever nodig heeft. 
Gezien de lerarentekorten op scholen en 
de nieuwe opleidingseisen in de kinder-
opvang maakt een opleiding op niveau 5 
je bovendien extra interessant voor orga-
nisaties: jij bent flexibel inzetbaar.

Op de werkvloer
Ga je solliciteren of maak je promotie na 
het afronden van de ad, dan kun je je 
richten op niveau 5-functies zoals peda-
gogisch beleidsmedewerker en/of coach, 
lerarenondersteuner, combinatiefuncti-
onaris of eventmanager. Ben je juist op 
zoek naar verbreding en verdieping 
binnen je bestaande functie, dan vind je 

die in de rol van coach, ontwerper en/of 
verbinder tussen organisatie en werkvloer.

Als pedagogische educatief 
professional werk jij bijvoorbeeld als:
• verbindende schakel tussen school 

en naschoolse opvang; 
• coach/adviseur of voortrekker in de 

kinderopvang; 
• ontwikkelaar en aanjager van the-

ma’s in een IKC; 
• probleemoplosser in een school of 

wijkteam voor kinderen en jongeren.

Angela van den Heuvel: ‘Na het 
behalen van mijn kappersdiploma 
niveau 3 heb ik een omscholing 
gemaakt naar de ad- Pedagogisch 
Educatief Professional. 
Via het 21+ traject heb ik de kans 
gekregen om met deze opleiding te 
starten. Ik heb niet de ambitie om 
leerkracht te worden, maar werk 
graag met kinderen en wil mij verder 
ontwikkelen richting een baan in het 
onderwijs of de kinderopvang. 
De kennis en vaardigheden die ik 

op doe in deze 
opleiding kan ik direct 
toepassen in de 
praktijk.’
 

De opleiding
De ad Pedagogisch Educatief Professional 
sluit goed aan op jouw achtergrond en 
werksituatie. Theorie en praktijk verster-
ken elkaar voortdurend. Je ontwikkelt je in 
vier professionele rollen: die van peda-
goog, ontwerper, verbinder en coach. 

Bekwame en bevlogen docenten van 
Iselinge Hogeschool en het Graafschap 
College verzorgen het onderwijs, dat 
gegeven wordt op Iselinge Hogeschool. 
Ook nodigen we specialisten uit de 
praktijk uit voor gastcolleges. Als studen-
ten leren jullie bovendien van elkaar: je 
maakt deel uit van een intervisiegroep, 
met wie je praktijkervaringen uitwisselt en 
evalueert. 

Eerste studiejaar
Het eerste studiejaar draait om hoe 
kinderen zich ontwikkelen en wat de 
omgeving daaraan kan bijdragen. Welke 
leer- en ontwikkelingslijnen zijn er? Hoe 
ontplooien kinderen hun talenten? Welke 
rol spelen ouderbetrokkenheid en wijk-
werk? Hoe maken we de leeromgeving 
van kinderen uitdagender?
Behalve kennis doe je ook veel 
vaardigheden op: intervisie in 
kleine groepen (4) en samen 
werken aan opdrachten.

Tweede studiejaar 
Hoe ondersteun je de ontwikkeling van 
kinderen die zich in complexe situaties 
bevinden? Hiervoor is kennis nodig van 
de sociale omgeving van het kind, maar 
ook van regelgeving. In het tweede 
studiejaar ligt de focus daarom op het 
maatschappelijke systeem rond een 
(groep) kind(eren). 
Je sluit de studie af met een aan de 
praktijk gerelateerd eindproject.

Doorstuderen
Heb je de smaak te pakken gekregen? 
Een mogelijke vervolgstudie na je ad 
is de hbo-bacheloropleiding tot leraar 
basisonderwijs. Je kunt op Iselinge 
Hogeschool een schakelprogramma 
volgen van een halfjaar (inclusief toe-
latingstoetsen), dat toegang biedt tot 
instroom in deeltijd regulier.

Iets voor jou?
Werk jij in een mbo4-functie in de kinder-
opvang, het onderwijs, de welzijnssector 
of de jeugdzorg? Dan merk je vast hoe 
je werkomgeving verandert door nieuwe 
regelgeving en maatschappelijke ontwik-
kelingen. Wil jij daarin meegroeien en je 
vanuit een sleutelpositie inzetten voor een 
ideaal ontwikkelklimaat voor kinderen? Of 
sta je na voltooiing van je mbo-4 of havo 
te springen om met kinderen te gaan 
werken, maar wil je óók doorleren? Dan 
is de associate degree (ad) Pedagogisch 
Educatief Professional iets voor jou.

Vooropleiding
Je kunt je aanmelden voor de ad 
wanneer je het vwo, de havo of een 
mbo-4-opleiding hebt afgerond, zoals 
onderwijsassistent, (gespecialiseerd) 
pedagogisch medewerker (kinderop-
vang), sociaal cultureel werker of sport- 
en bewegingscoördinator. Sluit je voor-
opleiding niet aan, dan kun je mogelijk 
via de 21+-regeling toegelaten worden tot 
de opleiding. 

Associate degree
De ad Pedagogisch Educatief Professional 
is een tweejarige opleiding in deeltijd. Het 
gaat om een opleiding op niveau 5, die 
qua moeilijkheidsgraad tussen mbo-4 en 
een hbo-bachelor in zit. Je combineert 
de opleiding met een relevante baan of 
stage, zodat theorie en praktijk elkaar 
versterken. 

Waar & wanneer 
• start: februari 2021
• duur: twee jaar
• lessen op woensdagmiddag en 

woensdagavond
• op Iselinge Hogeschool (Doetinchem)

Studielast per week
• 8 uur college
• 16 uur relevant werk of stage
• 16 uur zelfstudie
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en je praktijkplaats. 

Eisen praktijkplaats
Vanaf de start van de studie verricht je 
relevant (betaald of onbetaald) werk. Je 
werkt minimaal 16 uur per week, waar-
van gemiddeld 4 uur flexibel. Deze uren 
zet je in overleg met de werkgever in voor 
opdrachten binnen of buiten de eigen 
organisatie. Je praktijkplaats leg je ter 
goedkeuring voor aan de opleiding. In 
een overeenkomst worden de afspraken 
tussen jou, je werkgever en de opleiding 
vastgelegd.
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