Studenten ronden verkorte opleiding af tot pedagogisch medewerker
De kinderopvangorganisaties Yes! Kinderopvang, SOL Ambacht en Kinderopvang SKR hebben
in 2019 de handen ineen geslagen en bieden samen een verkorte opleiding om mensen op te
leiden tot pedagogisch medewerker. Na een jaar hard werken met (online) lessen, zelfstudie en
werken in een leuke en leerzame praktijkomgeving als student-werknemer hebben 16 studenten
de opleiding afgerond en namen ze hun diploma in ontvangst.
In 1 jaar pedagogisch medeweker
De organisaties hebben in 2019 de mogelijkheden onderzocht om gezamenlijk mensen op te
leiden tot pedagogisch medewerker en zijn uitgekomen bij opleidingsinstituut Variva Edu
Academy. Zij bieden de verkorte opleiding om in 1 jaar pedagogisch medewerker te worden, een
mooie kans voor iemand die zich bijvoorbeeld wil laten omscholen tot pedagogisch medewerker.
En dat bleek, want er was veel animo! Er zijn 16 deelnemers gestart met de opleiding. Iedere
organisatie begeleidde een aantal studenten en gaf ze de mogelijkheid om als studentmedewerker mee te werken op de groepen. Jacoline Dutour Geerling, praktijkopleider binnen
Yes! Kinderopvang: ‘Tijdens de informatieavond kwamen er veel meer mensen dan we hadden
verwacht. Veel mensen hadden al langer de wens om in de kinderopvang te werken en dit was
nu de uitgelezen kans. In januari 2020 zijn de deelnemers begonnen met de opleiding en de
afgelopen maanden zijn alle studenten afgestudeerd!’
Begrijpen wat kinderen nodig hebben
Marleen van Os-van Breugel, docent bij Variva Edu Academy, is erg enthousiast over de
studenten: ‘Het was een feest om deze groep te mogen begeleiden tijdens hun opleiding tot
pedagogisch medewerker. Ik heb de studenten stuk voor stuk leren kennen als gemotiveerde
studenten die begrijpen wat kinderen nodig hebben. Ze zijn een aanwinst voor het werkveld.
Ondanks het feit dat ze een groot deel van de opleiding online lessen hebben moeten volgen, was
het een hechte groep en zijn de studenten elkaar tot steun geweest. Doordat het zo'n gek jaar
was, was niet iedereen op hetzelfde moment klaar met de opleiding. Ik vond het heel mooi dat
de studenten onder het mom van 'samen uit, samen thuis' wilden wachten tot een gezamenlijke
diploma-uitreiking mogelijk was.’
Ook studente Arlinda heeft de opleiding als zeer positief ervaren: ‘het was een leerzaam jaar
waarin ik mijn grote passie heb gevonden. Als student-medewerker heb ik heel veel geleerd en
de theorie sloot hier mooi op aan. Kortom een superfijne ervaring!’
Alle studenten zijn aangenomen bij hun leerbedrijf. En vanwege het grote succes start er in
september een nieuwe groep studenten!
Einde persbericht

Foto

Alle deelnemers hebben hun diploma behaald én starten bij hun leerbedrijf
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