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Een PEP is in staat om:

Te werken als:

• leraarondersteuner in het basisonderwijs

• kartrekker op de groep in de kinderopvang

• pedagogisch coach of 
pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschool

En om:

• een kwaliteitsimpuls te geven aan IKC’s

• een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van kinderen in de opvang en het onderwijs 

Wat kan een 
PEP?



Tweejarige hbo-opleiding op niveau 5 
(tussen mbo 4 en bachelor in)

Met theoretische inzichten gericht op toepassing in de eigen 
praktijk

Doorstroom naar de pabo = mogelijk
(instroom in 2-jarige deeltijd, wel toelatingstoetsen!)

Vormgeving in nauwe samenwerking met werkveld

Tweejarige deeltijd

• Twee uitstroomprofielen: 
jonge kind (0-7 jaar) en oude kind (7-14 jaar)

Tweejarige voltijd

• Eén uitstroomprofiel: 0-14 jaar

Welke varianten zijn er? 

Wat is de associate degree PEP? 



Inhouden 
opleiding

Focus op: 

• ontwikkelingslijnen kinderen en daarop inspelen

• specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften

• doorgaande lijnen en ouderbetrokkenheid

• handelen vanuit beleidsmatig denken

• coaching

Sterke relatie met en nauwe samenwerking tussen
werkveld en opleiding

Daardoor kun je:

• een voorbeeldfunctie vervullen

• kinderen/ collega’s coachen en begeleiden

• verbinden van opvang, onderwijs en ouders



Opbouw van de 
opleiding • Observeren en ontwikkeling

• De rijke (speel)leeromgeving

• Handelingsgericht werken/ leren en 
motiveren

• Pedagogisch en educatief begeleiden

Jaar 
1

• Doorgaande lijnen en 
ouderbetrokkenheid/handelingsgericht 
werken

• Specifieke ontwikkelings- en 
ondersteuningsbehoeften

• Profilering en afstuderen

Jaar 
2



Voor wie
geschikt?

MBO-4 met relevante vooropleiding:

• Onderwijsassistent

• Pedagogisch medewerker

• Pedagogisch medewerker KDV, jeugdzorg, sociaal-
cultureel werk

• BSO-medewerker, sport- en bewegingscoördinator

• …

MBO-3 met relevante werkervaring:

• Aanvullende eis: 21+ toets (algemene ontwikkeling)

• Na aanmelding in studielink verdere informatie en 
voorbeeldtoets

Havo/vwo en overige mbo-4 met affiniteit & ervaring 
met kinderen:

• Zorg voor ervaring in het werken met kinderen in een 
professionele organisatie (onderwijs/ opvang/ etc.) 



• Toekomst verschillende rollen in het 
onderwijs – oa – leraarondersteuner –
leerkracht

• Andere organisatievormen in het 
onderwijs (en daarbij passende rollen)

• In het kader van kwaliteitsverbetering 
(voorscholen) en rol in IKC vorming

• Extra ondersteuning leerkrachten

Waarom zou je 
een PEP student 
begeleiden?



Aanvullende
toelatingseisen
voor deeltijd en 
weetjes

Werkplek: 

• Wekelijks minimaal 16 uur werken in een relevante 
werkomgeving

• Binnen deze tijd moet er ruimte zijn voor het 
uitvoeren van opdrachten (vanuit de werkplek)

• Hoge mate van zelfsturing en zelfstudie

• Begeleiding door hbo-opgeleid persoon 

Tripartiete overeenkomst

Lesdag: woensdag 



Aanvullende
toelatingseisen
voor voltijd en
weetjes

Geen aanvullende toelatingseisen

• de opleiding plaatst de student op een stageplek
(16 uur per week)

• 2 tot 3 dagen onderwijs bij Saxion

Stagedagen: maandag en dinsdag

Lesdagen: woensdag en donderdag 

Activiteitendag: vrijdag (voor excursies, extra stage, 
extra lessen, werken aan opdrachten, gezamenlijke 
overleggen, etc.)



Organisatie draagt zorg voor dat:

- de student boventallig ingezet wordt voor minimaal 16 uur, waarbij de student 

gangbare taken uitvoert en zich houdt aan de werktijden van de organisatie 

- de student in en/of buiten de groep taken en opdrachten kan uitvoeren binnen 

dezelfde locatie 

- de student de gelegenheid heeft om te werken aan de doelen en inhouden van 

de opleiding, waarbij een inwerkperiode geldt van ongeveer zes weken 

- de student minimaal één studiejaar kan stagelopen op een locatie (in 

samenspraak zou dit eventueel uitgebreid kunnen worden met het tweede 

studiejaar) 

- adequate ondersteuning geboden wordt van een praktijkopleider die minimaal 

hbo-opgeleid is 

o dat kan de leerkracht zijn, maar ook een ib’er, rt’er, directeur, etc. 

o de praktijkopleider komt twee keer een woensdagmiddag van 15.00 tot 

17.00 uur naar Saxion Enschede voor een opleidingsmiddag 

o de praktijkopleider heeft 40 uur per schooljaar tijd voor de begeleiding 

(stagebezoek, gesprek, opdrachten bespreken, etc.) 

Eisen aan 
stageplek



Vragen? Vragen over de Ad PEP en/of aanbod van 
stageplekken?

Neem contact op met Loes Veneklaas 
(l.g.w.veneklaas@saxion.nl) of Anique 
Bokdam (j.h.bokdam@saxion.nl)

mailto:l.g.w.veneklaas@saxion.nl
mailto:j.h.bokdam@saxion.nl
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