Pedagogisch Educatief Professional

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Associate degree
Over de opleiding

Waarom deze opleiding

Tijdens de opleiding AD PEP word je opgeleid om
te werken als professional in een brede
pedagogisch educatieve context. Je vergroot je
kennis en vaardigheden op het gebied van
pedagogische en didactische begeleiding en
stimulering van kinderen (0-14 jaar).

In twee jaar leiden we je op tot een professional op
hbo-niveau. Je ontwikkelt een onderbouwde visie
op jouw handelen. Je groeit uit tot een reflectieve
professional en kunt je eigen accenten leggen die
voor jou én je werkplek van belang zijn. Je draagt
zorg voor een verdieping van de kwaliteit op de
werkvloer en kun je collega's inspireren.

De opleiding duurt twee jaar en zit qua niveau
tussen mbo-4 en hbo-bachelor in en is interessant
voor iedereen in het brede pedagogisch educatieve
werkveld (het jeugddomein, de kinderopvang en
het primair onderwijs). De opleiding start in Den
Bosch, Eindhoven, Sittard en Tilburg.

Als student geef je zelf sturing aan jouw leerproces
onder begeleiding van docenten en een netwerk
van experts. Je legt zelf accenten en brengt
verdieping aan om je leerdoelen te behalen.

Voor wie is deze opleiding
Inhoud
Tijdens de opleiding vergroot je je kennis op het
gebied van o.a. pedagogiek, management en
organisatie, ontwikkelingspsychologie en
onderwijskunde en vaardigheden gericht op
communiceren met kinderen en ouders. Je leert:
- Methodisch te werken met kinderen, ouders en
collega's;
- Reflecteren: kennis van jezelf als persoon en
professional;
- Opvoedings-en ontwikkelingsvragen te signaleren
en hierin je eigen probleemoplossend vermogen te
vergroten;
- Samenwerken en coachen binnen een team van
professionals en opvoeders.

Heb je een mbo-4 diploma én ben je al werkzaam
in het pedagogisch educatieve werkveld
(bijvoorbeeld als pedagogisch medewerker of
onderwijsassistent) en wil je doorgroeien naar een
rol met meer verantwoordelijkheden? Of zit je in het
laatste jaar van je mbo-4 opleiding en heb je al
stage/werkervaring in het pedagogisch, educatieve
werkveld? En wil je straks doorstuderen?
Dan is de Associate degree (Ad) Pedagogisch
Educatief Professional iets voor jou!
Bij de start van de opleiding is het van belang dat je
een (onbetaalde) werkervaringsplek in het
pedagogisch educatief werkveld hebt.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven, Tilburg, Sittard,
's-Hertogenbosch

Uniek aan deze Associate degree is de
inhoudelijke samenwerking van de
opleidingen Pedagogiek en Pabo.



Contact

E-mailadres: adpep@fontys.nl
Website: fontys.nl/pro

Opbouw



Instroomprofiel

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de
opleiding wordt de inhoudelijke basis gelegd. Dit
bestaat uit de volgende blokken:

Havo

VWO

CM





EM





Het tweede jaar bestaat uit de volgende blokken:

NG





Coaching
Pedagogisch specialist of educatief specialist
Persoonlijk meesterstuk

NT





Ik als professional
Mijn pedagogische beroepshouding
Mijn professionele bekwaamheid in de praktijk

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



8 uur Zelfstudie
8 uur Contacturen
16 uur Werken in de praktijk

Elk mbo-diploma (niveau 4) geeft recht op toelating; de opleidingen Sociaal Werker,
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Pedagogisch Werker Kinderopvang,
Maatschappelijke Zorg en Onderwijsassistent sluiten het beste aan.
Niet de juiste vooropleiding?
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau
4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het
toelatingsonderzoek 21+.

Na de opleiding
Na het afronden van je Associate degree
Pedagogisch Educatief Professional kun je op een
hoger niveau beroepsrollen en functies vervullen
binnen het pedagogisch educatieve werkveld.
Hierbij kun je denken aan een functie binnen
kinderopvang, integraal kindcentrum, primair
onderwijs of het Jeugddomein van 0-14 jaar.
De beroepsrollen zijn leraarondersteuner,
pedagogisch coach, senior pedagogisch
medewerker, pedagogisch zorg coördinator en
VE-coördinator.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...

Doorstuderen
Na het afronden van de Associate degree
Pedagogisch Educatief Professional is het ook
mogelijk in te stromen in de hbo-bachelors
Pedagogiek, Leraar Pedagogiek en pabo. Je
stroomt halverwege de bachelor in, wat betekent dat
je nog 150 studiepunten moet behalen voor het
bachelor diploma. Er is geen voorwaarde voor
instromen naar Pedagogiek, Instroom naar pabo
kan na het behalen van de landelijke toetsen o.a.
rekenen en taal.



Studiekosten

Bekijk ons aanbod
(online) open dagen, meelopen en
proefstuderen via fontys.nl/agenda
en meld je direct aan.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?



Aanmelden



Aanmelden doe je bij studielink via
de website:.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Heb je nog vragen of twijfel je of
deze opleiding iets voor jou is?
Oriënteer je dan via de website,
(online) voorlichting of
proefstuderen. Heb je dan nog
vragen dan nodigen we je uit om
een persoonlijke gesprek aan te
vragen via:
adpepeindhoven@fontys.nl
adpeptilburg@fontys.nl
adpepdenbosch@fontys.nl
adpepsittard@fontys.nl

T: 08850 80000


Deze opleiding leidt op
tot de graad Associate
degree

26-05-2022 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

