Pedagogisch Management
Kinderopvang

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over deze opleiding

Waarom deze opleiding

Heb je interesse in een opleiding die de
vakgebieden pedagogiek en educatie combineert
met management en ondernemerschap? Dan is
Pedagogisch Management Kinderopvang iets voor
jou! Een opleiding waarin je leert om vanuit jouw
pedagogische en educatieve bagage de juiste
keuzes te maken als leidinggevende in een
omgeving die het kind centraal stelt.

Een studie bij de opleiding Pedagogisch
Management Kinderopvang begint met een
studiekeuzecheck. We bespreken dan wat jij van
de opleiding verwacht en wat we van jou
verwachten. Jouw talenten en uitdagingen staan
tijdens de opleiding centraal. We begeleiden je
intensief en je kunt altijd terecht bij onze
studieloopbaanbegeleider. Je leert zelfstandig te
werken, maar ook in groepen. Gaandeweg de
opleiding ga je steeds meer op eigen kracht
functioneren.

Inhoud
De opleiding duurt 4 jaar en is praktijk- en
theoriegericht. Vanaf het eerste studiejaar loop je
minimaal 8 uur stage per week, mede daardoor
krijg je snel een goed beeld van het beroepenveld.
De opleiding kent ook een stevige theoretische
basis. Vanuit de vier domeinen Pedagogiek,
Educatie, Management en Ondernemerschap
wordt het onderwijs vormgegeven. In het 3e jaar
volg je een half jaar een minor. Een minor is een
keuzeprogramma (verdiepend of verbredend) dat je
ruimte biedt om je te profileren. Het 4e jaar staat in
het teken van het verrichten van een onderzoek en
afstuderen.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

's-Hertogenbosch



Contact

Telefoon:08850- 77155
E-mail: pmkdenbosch@fontys.nl

Voor wie is deze opleiding
Als pedagogisch manager kinderopvang heb je een
veelzijdige functie want je bent niet alleen
deskundig als leidinggevende maar ook op het
gebied van opvoeden en opgroeien. Je zet
programma's op, je coacht, plant, maakt
werkroosters en beheert budgetten. Daarnaast
beschik je ook over uitstekende communicatieve
vaardigheden zodat je goed kunt overleggen met
bijvoorbeeld ouders, scholen of met een gemeente.
Verder helpt het als je goed om kunt gaan met
veranderingen en creatief bent in het vinden van
oplossingen voor verschillende problemen. De
opleiding is ook een goede voorbereiding op een
loopbaan als zelfstandig ondernemer in de
kinderopvangbranche en aanverwante branches.

Website: fontys.nl/pmk-deeltijd

Het eerste jaar



Instroomprofiel

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?

Havo

VWO

8 uur colleges/lessen

CM





8 uur praktijk/stage
8 uur zelfstudie

EM





Hoe is de studie ingedeeld?

NG





NT







60%

Theorie
Zelfstudie
Praktijk

25%
15%

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

Arbeidsmarktperspectief
Als pedagogisch manager ben je een inspirerende
persoonlijkheid, die leiding geeft binnen een
organisatie voor opvoeding en ontwikkeling. Je
stimuleert de pedagogische deskundigheid van
medewerkers en draagt bij aan de ontwikkeling van
de organisatie en daarnaast ben je een
maatschappelijk verantwoord ondernemer.
Functies waarin je aan de slag kunt zijn onder
andere locatiemanager, pedagogisch coach,
coördinator, beleidsmedewerker, adviseur
pedagogisch beleid, operationeel manager
buitenschoolse opvang. Daarnaast kun je tijdens de
opleiding werken aan de competenties (kennis,
houding en vaardigheden) die je geschikt maken tot
zelfstandig ondernemer in de kinderopvang.

• havo- of vwo-diploma
• mbo-diploma niveau 4.



Studiekosten

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...



Open dagen
's-Hertogenbosch
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

27-11-2019

Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Om zeker te weten of de opleiding
van jouw keuze ook goed bij je
past, biedt Fontys jou een
studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht voor
alle aanmelders voor het eerste
jaar van een bachelor-opleiding.
Met uitzondering van studenten
met een buiten;lands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

16-07-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

