
Open avond 18-4-2018 

ROC Midden Nederland Utrecht 

&

School voor Antroposofische Kinderopvang 



Welkom

Voorstellen

ROC Midden Nederland
&
School voor Antroposofische Kinderopvang

Waarom deze opleiding? Trend; groeiende vraag naar… 



Programma: 

19:00 uur: Inloop 

19:10 uur: Uitleg programma

20:00 uur: Vragen in groepjes op onderwerpen



Gespecialiseerd pedagogisch medewerker KOP 
fase niveau 4 

Wat leer je tijdens deze opleiding?
1. Pedagogische competenties
2. Organiseren van activiteiten
3. Verzorging
4. Algemene vakken
5. Antroposofische achtergronden 
6. Keuzedelen: verdieping en verbreding



Over de opleiding:

BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg

Werken en Leren (Mbo niveau 4)

In 1,5 jaar 

Mbo niveau 4 diploma ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker’ en 
certificaat Pedagoog ‘Antroposofische Kinderopvang’. 

Programma op maat
* Locatie en lestijden in overleg met School-vAK
* Pedagogische visie School-vAK
* Keuzedelen gericht op antroposofisch pedagogisch medewerker



Curriculum 1,5 jaar

jaar 1 jaar 2

blok blok blok blok blok blok

1 2 3 4 5 6

rekenen Nederlands Engels Keuzedeel VVE Antroversie (verplicht) Keuzdeel Baby's

Pedagogiek Keuzedeel BSO

Kunstzinnig opvoeden en begeleiden en interpersoonlijk 
handelen 

Spiritueel-
menskundig-
pedagogisch 
handelen en 
vakinhoudelijk 
ontwerpen en 
opvoeden

Regie voeren : 
Organisatorisch 
handelen en 
sociaal/communicatief 
handelen in de 
beroepsgemeenschap



Jaarplanning

Lesweken, toetsweek

4 weekenden: vrijdag, vrijdagavond en zaterdag (in eerste jaar)

Begin september, oktober/november,  maart en juni

Vakanties volgens vakantieplanning midden Nederland. 



Onderwerpen per periode:

1. Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
- wensen en behoeften van het kind
- uitvoeren van activiteiten
- inrichten van de ruimte
- verzorgen en stimuleren van de ontwikkeling
- ondersteunen bij verzorging

2. Werken aan kwaliteit en deskundigheid
- werken aan eigen deskundigheid
- bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

- persoonlijke scholing als pedagoog en 

opvoeder 

Burgerschap 



3. Opvoeden en ontwikkelen
- gesprekken met ouders
- opstellen van een activiteitenprogramma
- maken van een plan van aanpak
- uitvoeren dagprogramma
- persoonlijke verzorging en huishoudelijke werkzaamheden

Keuzedelen 

- Werken met baby’s

- BSO

- VVE



Algemene vakken 

1. Rekenen (3F)

2. Nederlands (3F)

3. Engels (B1 en A2)



School

Loopbaanbegeleider voortgang studie
Vragen / problemen

Wie?
Vaste docent



Praktijk 

• Werkbegeleider
Praktijkopdrachten,  feedback

• Wie? 
Ervaren collega

• Praktijkopleider
Beoordeling (met docent)

• Wie?
Manager
Pedagoog



Toelatingseisen: 

Mbo- niveau 3 (S)PW, aanverwante propedeuses hbo,

Afgeronde opleiding pabo, pedagogiek (WO)

Aanmeldprocedure

• procedure School-vAK

• Aanmeldingsformulier ROC MN 

• Kopie diploma’s + kopie ID

• Instroomgesprek



Aanmeldprocedure school - vak

- inschrijfformulier invullen via website school-vak

- portfolio insturen naar Loïs Eijgenraam lois.eijgenraam@school-vak.nl

- werkgever stageplek hebben voordat de inschrijving definitief gemaakt kan 
worden

- de eerste selectiegesprekken vinden plaats in mei: 1,2 en 8 mei

Wat vinden wij belangrijk: motivatie, verzorgd portfolio, bekend en/of 
affiniteit met antroposofische kinderopvang en dit ook uit kunnen leggen. 
Vakbekwame collega´s.

mailto:lois.eigenraam@school-vak.nl


Voorbeelden voor in het portfolio:

Zoek materialen waarmee je vragen kunt verbeelden als: 

‘wat wil ik leren’? ‘Wat kom ik halen en wat brengen’? ‘wat is mijn 
passie, mijn motivatie’? 

Verbeelden door: collage, vilten, boetseren (foto’s) etc.  



Praktische zaken:

Tijdsinvestering

• 1 lesdag per week studerend leren op school (vrijdag)

• Minimaal 16 uur werkend leren in de praktijk

• Zelfstudie

Digitale leeromgeving (black board)

Materiaal

• Boeken

• Overig materiaal (voor kunstzinnige vakken)



Vragen? 



Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons op facebook:  
https://www.facebook.com/search/top/?q=school%20voor%20antropo
sofische%20kinderopvang

https://www.facebook.com/search/top/?q=school voor antroposofische kinderopvang

