
Wil jij graag werken met kinderen 
of zoek je verdieping in je werk met 
kinderen? 
Wil je graag werken met hoofd, hart én handen? 
Hecht je belang aan professionele- en persoonlijke 
ontwikkeling? Dan is de School voor Antroposofische 
Kinderopvang iets voor jou.

Wat is antroposofische kinderopvang?
Door te werken in de kinderopvang draag je bij aan 
een verzorgde ontwikkeling van het jonge kind. 
De antroposofische kinderopvang hanteert hierbij 
een aantal belangrijke, menswaardige principes, 
zoals eerbied, zintuigontwikkeling en geborgenheid. 
Dit stimuleert jonge kinderen om zich in de volle 
breedte te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, 
creatief én cognitief gebied.

Wat is de School voor 
Antroposofische Kinderopvang?
Wij zijn een opleidingsinstituut dat uniek is in 
Nederland. Onze school biedt opleidingen en 
diverse losse opleidingsmodulen voor professionals 
die als pedagogisch medewerker werken, of willen 
gaan werken, in de antroposofische kinderopvang. 

“Opvoeden is de kunst van het herkennen 
van talenten en de kunst om een klimaat 
te creëren waarin kinderen zich kunnen 
ontplooien in een eigen tempo”



3-jarige opleiding Pedagoog 
Antroposofische Kinderopvang (BOL)
Voor mensen met een vmbo-diploma die nog niet 
werken, biedt de School voor Antroposofische 
Kinderopvang een 3-jarige mbo-niveau 4 opleiding 
aan. Hierbij loop je als student in het eerste jaar 
stage op een kinderopvanglocatie bij jou in de buurt. 
Drie dagen per week volg je lessen bij onze school in 
Utrecht. Deze lessen bestaan uit een combinatie van 
algemeen vormende vakken, zoals rekenen, taal en 
pedagogiek, en specifieke antroposofische vakken, 
zoals euritmie, muziek en beeldende vorming. 

Viermaal per jaar neem je deel aan de 
antroposofische verdiepingsweekenden die wij 
organiseren. Hierbij duik je twee dagen lang, op 
vrijdag en zaterdag, de diepte in en staan onder 
meer zanglessen, houtbewerking en vilten op het 
programma. Hiermee doe je unieke kennis en 
vaardigheden op en bouw je aan een hechte band 
met je studiegenoten.

Na dit eerste jaar komt de focus meer te liggen 
op het opdoen van kwalitatieve werkervaring. 
Je werkt dan minimaal zestien uur per week bij 
een kinderopvanglocatie en krijgt hiervoor ook 
salaris. Eén dag per week ga je naar Utrecht voor 
de wekelijkse klassikale les. Als je alle praktische 
en theoretische examens haalt, ontvang je aan het 
einde van het derde jaar een certificaat Pedagoog 
Antroposofische Kinderopvang en een diploma 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Hiermee 

beschik je over het hoogste opleidingsniveau met 
aantoonbare kennis van de antroposofie.

Is de 3-jarige opleiding iets voor mij?
De vraag naar antroposofische kinderopvang neemt 
al jaren sterk toe, terwijl het aantal medewerkers 
in de kinderopvang beperkt is. Er liggen dus 
grote loopbaanmogelijkheden voor jou in het 
verschiet. Beschik jij over een vmbo-diploma, zorg 
je graag voor kinderen en heb je interesse in hun 
ontwikkeling? Dan is onze opleiding misschien iets 
voor jou.

Daarnaast heb je in het eerste opleidingsjaar recht 
op een ov-kaart. Deze kaart vergoedt de reiskosten 
van jouw huis naar onze school in Utrecht. 
Daarnaast heb je vanaf de start gegarandeerd een 
stageplek en ontvang je ook een stagevergoeding.

Vanaf het tweede jaar ga je zestien tot tweeëndertig 
uur per week werken. Bij het vinden van een 
werkgever kun je gebruik maken van het uitgebreide 
netwerk van de School voor Antroposofische 
Kinderopvang.

1,5-jarige opleiding Pedagoog 
Antroposofische Kinderopvang (BBL)  
Ben je al werkzaam binnen de kinderopvang? Dan 
biedt de School voor Antroposofische Kinderopvang 
jou de mogelijkheid tot het volgen van een 
1,5-jarige beroepsopleiding. Hierbij werk je minimaal 
twee dagen per week op een kinderdagverblijf of 

“Ieder kind is uniek en 
beschikt over eigen talenten”



buitenschoolse opvang. Eén dag per week volg je 
in Utrecht antroposofische en algemeen vormende 
vakken. 

Viermaal per jaar neem je deel aan de 
antroposofische verdiepingsweekenden die wij 
organiseren. Hierbij duik je twee dagen lang, op 
vrijdag en zaterdag, de diepte in en staan onder 
meer zanglessen, houtbewerking en vilten op het 
programma.   

Als je alle praktische en theoretische examens 
haalt, ontvang je aan het einde van je opleiding een 
certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang 
en een diploma Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker.

Is de 1,5-jarige opleiding iets 
voor mij?
De overheid stimuleert kinderopvanglocaties 
om het niveau van de kinderopvang te verhogen. 
Werk jij in de antroposofische kinderopvang en 
wil jij je verder ontwikkelen? Dan is onze 1,5-jarige 
opleiding Pedagoog Antroposofische Kinderopvang 
(BBL) misschien iets voor jou. 

Onze 1,5-jarige opleiding biedt jou de mogelijkheid 
om jouw antroposofische kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen, wat ten goede komt aan jouw 
zorg voor het jonge kind. Ook maakt de opleiding 
jou nog aantrekkelijker voor werkgevers in de 
antroposofische kinderopvang. 

Losse opleidingsmodulen
Om tegemoet te komen aan de grote vraag 
naar antroposofische scholing voor individuele 
onderdelen, bieden wij sinds kort ook losse 
antroposofische opleidingsmodulen aan. 
Kijk voor het meest recente aanbod op onze 
website www.school-vak.nl.

Voordeel voor werkgevers 
Het is voor werkgevers erg lastig om goed ge-
schoold personeel te vinden. Mede daarom hebben 
we de School voor Antroposofische Kinderopvang 
opgericht. Onze opleidingen sluiten aan bij de 
scholingseisen voor werknemers, die vanuit de 
wet IKK worden verlangd. Met een professionele 
organisatie, de samenwerking met ROC Midden 
Nederland (Utrecht) en goede docenten, levert onze 
school een opleiding met een maatschappelijke 
erkenning en een inspirerende inhoud.

“It takes a village to raise a child”

Als werkgever is het investeren in een opleiding 
aan de School voor Antroposofische Kinderopvang 
een slimme keuze. Dankzij een BBL-subsidie van de 
Rijksoverheid kunt u voor het schooljaar 2019-2020 
aanspraak maken op een teruggave van 
€ 2.700,- per student (peildatum: 17-01-2019). Dit 
bedrag overstijgt de totale investeringskosten van 
wettelijk verplicht cursusgeld, studiemateriaal en 
certificaat. Hierdoor investeert u met hulp van de 
overheid in de toekomstbestendigheid van uw 
kinderopvangcentrum.

“Ons hoogste streven moet zijn om 
vrije mensen te ontwikkelen die in 
staat zijn om zelf richting te geven 
aan hun leven”



Alle kosten zijn exclusief BTW
Dankzij de CRKBO-registratie, brengt de School 
voor Antroposofische Kinderopvang geen BTW 
in rekening. Hiermee zijn we een aantrekkelijke 
opleidingspartner voor de kinderopvangbranche.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden voor een van onze opleidingen? 
Meld je dan aan via onze website. Ook vind je hier uitgebreide 
informatie over het meest actuele opleidingsaanbod. Je kunt je 
hier aanmelden voor onze nieuwsbrief, of voor een van onze 
informatieochtenden en verdiepingsdagen. Zo blijf je continu op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de School voor 
Antroposofische Kinderopvang.  

Contact
School voor 
Antroposofische 
Kinderopvang
info@school-vak.nl 
www.school-vak.nl 
+31 6 3483 6386




