Ad Pedagogisch
Educatief Professional
Ben je werkzaam als pedagogisch medewerker in de voor- en/
of vroegschoolse educatie? Of ben je onderwijsassistent in de
onderbouw van het basisonderwijs? Wil je je graag verder willen
ontwikkelen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar?
En daarnaast, vanuit de extra pedagogische en didactische
kwaliteiten die je opdoet, collega’s coachen en bijdragen aan
de innovatie van jouw organisatie? Dan is de Ad Pedagogisch
Educatief Professionals (Ad PEP) echt iets voor jou!

Wordt in twee
jaar tijd een
Pedagogisch
Educatief
Professional

In twee jaar leidt Saxion jou op tot een pedagogisch educatief
professional in de kinderopvang, een peuterspeelzaal of tot
leraarondersteuner in de onderbouw (groep 1/2 ) van het (speciaal)
basisonderwijs. Je verdiept jouw kennis en inzicht op zowel pedagogisch
als educatief gebied in het werken met jonge kinderen.
Wil je graag meer diepgang in je werk met jonge kinderen en je verder
ontwikkelen op pedagogisch en educatief gebied, dan ben je bij de Ad
PEP aan het juiste adres.

Lever een
kwaliteitsimpuls
aan voor- en
vroegschoolse
instellingen

Met het Ad PEP-diploma op zak kun je een kwaliteitsimpuls leveren
aan voor- en vroegschoolse instellingen, zoals kinderopvangcentra,
peuterspeelzalen en de onderbouw in het onderwijs. Je leert collega’s
enthousiasmeren, coachen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de
educatie van jonge kinderen. De Ad PEP is een praktijkgerichte opleiding
van twee jaar op niveau 5. Dit maakt de stap naar het hbo voor jou als
mbo’er of werkende in de kinderopvang een stuk aantrekkelijker.

Tijdens de
opleiding

Wat levert deze
associate degree je op?

De opleiding duurt twee jaar en is verdeeld in vier semesters. Je volgt
een dag per week onderwijs op de hogeschool, je studeert thuis en bent

- J e wordt ingezet als hbo’er binnen een

zestien uur per week op je (onbetaalde) werkplek in het pedagogisch

IKC, bijvoorbeeld als pedagogisch coach;

educatief werkveld. Elk semester (half jaar) staat een beroepsthema

- J e gaat werken als leraarondersteuner in

centraal, te weten ontwikkelings- en opbrengstgericht werken,

de onderbouw (groep 1/2) van het

pedagogische en educatieve kwaliteit in de begeleiding, samenwerken

(speciaal)basisonderwijs;

met het IKC en profilering en afstuderen. Gekoppeld aan dat thema ga

- J e kunt collega’s coachen,

je zowel op Saxion als op je werkplek aan de slag. Zo werk je aan je eigen
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

enthousiasmeren, begeleiden en adviseren;
- J e begeleidt (kleine groepjes) kinderen bij
(educatieve) activiteiten;
- J e versterkt het partnerschap met ouders;
- J e begeleidt jonge kinderen met specifieke
ontwikkelings- of onderwijsbehoeften;
- J e creëert een rijke speel-leeromgeving en
werkt samen met zorgpartners;
- J e werkt aan de doorgaande lijn tussen
voor- en vroegschool.

Inhoudelijke
opbouw van
de opleiding

De opleiding is modulair opgebouwd. Elke module sluit je af met een
beroepsproduct, die meestal bestaat uit 5 studiepunten (EC).
Daarnaast een kennistoets waarvoor je ook 5 studiepunten krijgt. Voor jouw
Ad-diploma heb je 120 EC nodig. Standaard duurt de opleiding twee jaar.
Jaar 1
In het eerste jaar staan de volgende twee thema’s centraal:
- Ontwikkelings- en opbrengstgericht werken;
- Pedagogische en educatieve kwaliteit in de begeleiding.

Voor wie interessant?
Professionals die werkzaam zijn in de vooren vroegschoolse opvang (pedagogisch
medewerkers in de voorschool en
onderwijsassistenten in de onderbouw van
het (speciaal) basisonderwijs)

Jouw opleiding, jouw tijd
Type opleiding: associate degree

Het onderwijs is het eerste jaar gerelateerd aan deze thema’s.

Duur: 2 jaar

Je krijgt de volgende vakken:

Studiebelasting: 20 uur

- Pedagogiek en educatie;

Locatie(s): Enschede

- Ontwikkelingsdomeinen zoals taal- en denkontwikkeling,
motorische ontwikkeling, creatieve en muzikale expressie;
- Eigen vaardigheden;

Wat is een Ad?

- Professionele ontwikkeling.

Een associate degree (Ad) is een tweejarige

Jaar 2

niveau 5 NLQF.

hbo-opleiding die leidt tot een diploma op

In het tweede jaar staan de volgende 2 thema’s centraal:
- Samenwerken in het IKC;
- Profilering en afstuderen.

Meld je aan!
Aanmelden voor deze Ad kan via
saxion.nl/adpep

Vragen?
Heb je vragen over deze Ad?
088 – 019 1919
parttimeschool@saxion.nl

Studeren in deeltijd
Je merkt het aan alles: je wilt verder in je
carrière. Een stap omhoog, je verbreden of
verdiepen in je vak. Of je wilt iets heel anders
gaan doen. Saxion helpt je graag verder!
Bijvoorbeeld met korte modulen die stapelbaar
zijn tot een hbo-diploma, met cursussen,
post-hbo’s en met complete associate degree-,
bachelor- en masteropleidingen. Zodat jij die
belangrijke stap in jouw carrière kunt zetten.
Denk na over jouw toekomst,
pak die kans, maak die keuze, durf!

Kijk voor meer informatie
op saxion.nl/deeltijd

