Pedagogisch Management
Kinderopvang

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Wil jij leidinggeven of coachen in een omgeving
waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat?
Dan is de opleiding PM(K) iets voor jou! Een
opleiding waarin je leert om als pedagogisch
leidinggevende, pedagogisch coach of
beleidsmedewerker een bijdrage te leveren aan de
optimale ontwikkeling van kinderen. De wereld
waarin kinderen opgroeien, verandert immers in
hoog tempo. Kinderen van nu brengen meer tijd
door bij onderwijs en opvang. Ook gaan deze
organisaties steeds vaker samenwerken in
bijvoorbeeld een kindcentrum.

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 de
studieloopbaanbegeleider. Je leert zelfstandig te
werken, maar ook in groepen. Gaandeweg de
opleiding ga je steeds meer op eigen kracht
functioneren.

De opleiding PMK duurt vier jaar en is opgebouwd
in twee semesters per jaar. Het eerste jaar bestaat
uit een semester Pedagogiek en Management en
een semester Educatie en Ondernemerschap. Alle
vakken en de beroepsproducten van het semester
sluiten op elkaar aan. Zo leer je bijvoorbeeld
verbanden leggen tussen de visie van de
organisatie op pedagogiek en management. Ook
werk je aan de ontwikkeling van professionele
vaardigheden. Op deze manier krijg je een beeld
van het brede terrein waarop een pedagogisch
coach, leidinggevende of beleidsmedewerker actief
is. Doordat je al meteen in het eerste jaar minimaal
acht uur per week stage loopt wordt dit beeld
versterkt.

Voltijd
Lesplaats(en)

's-Hertogenbosch



Contact

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

Wat verwachten we van jou
Inhoud

Studievorm

Naast een nieuwsgierige houding naar het kind en
naar medewerkers dien je ook een nieuwsgierige
houding te hebben naar jezelf en je eigen
handelen. Als toekomstig pedagogisch
leidinggevende - of vanuit een coachende of
adviserende rol – ben je in staat een
vertrouwensband met medewerkers op te bouwen
en hen te begeleiden. Daarnaast dien je een goede
‘sparringspartner’ te zijn voor andere
leidinggevenden en externen. Je kunt ook goed
organiseren, het helpt als je goed kunt omgaan met
veranderingen en een ondernemende houding
hebt.

Website: fontys.nl/pmk-voltijd



@PMK_Den_Bosch

Het eerste jaar

In elke periode volg je lessen en trainingen
(bijvoorbeeld gespreksvoering, beroepshouding,
communicatie- en managementvraadigheden). Je
neemt deel aan intervisie- en
begeleidingsbijeenkomsten.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



20 uur les
8 uur stage
12 uur zelfstudie
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CM





EM





NG





NT





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



Studiekosten

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

40%

Zelfstudie

40%

Praktijk



Instroomprofiel

De studie is opgebouwd uit semesters van 20 weken.
In het semester staat een thema centraal vanuit een
combinatie van meerdere domeinen. Je onderzoekt
dit thema, vanuit de theorie en praktijk, aan de hand
van een beroepsproduct. In elk semester zijn enkele
weken ingepland voor toetsing, beoordeling en
feedback.

20%

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.

Een studiejaar bestaat uit 2 periodes van 20 weken.

Open dagen en zo...
Typerend voor deze opleiding

Open dagen
's-Hertogenbosch

Binnen onze opleiding staat jouw ontwikkeling
centraal. We dagen je uit je talenten te ontdekken
om groei bij jezelf te realiseren. Wij voelen ons
verantwoordelijk om samen met het werkveld een
optimale leeromgeving voor jou te creëren. Kwaliteit
en vertrouwen vormen de basis van onze
samenwerking met jou en onze omgeving. Onze
opleiding stuurt op leeruitkomsten door een
ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit een
maatschappelijke verantwoordelijkheid
voorbereidend op een complex, veelzijdig en breed
beroep voor nu en in de toekomst.



Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

09-11-2019
26-01-2020
21-03-2020

Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
via de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

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 bacheloropleiding. Met uitzondering van
studenten met een buitenlands
diploma en aanmelders voor een
selectieopleiding.

T: 08850 80000
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Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

