
Voorlichting sector Welzijn
Pedagogisch Werker en Onderwijsassistent



• Algemene info

• Pedagogisch werk: OA

• Studenten aan het woord

• Pedagogisch werk: PW

• Studenten aan het woord

• Afsluiting en ruimte voor vragen





Sector Welzijn• Pedagogisch werk
• Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 3
• Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 4
• Sociaal Werk



Waarom opleiding pedagogisch werk?
• Vind je het leuk om met kinderen te 

werken?
• Vind je het een uitdaging om kinderen 

verder te helpen?
• Vind je het leuk om dingen aan kinderen 

uit te leggen?
• Vind je het leuk om kinderen individueel 

of in kleine groepen extra hulp te 
bieden?

• Vind je het leuk om kinderen bezig te 
houden binnen of buiten?

• Ga je graag met baby’s of peuters om?
• Vind je jongeren een mooie doelgroep?
• Heb je hart voor kinderen met een 

beperking?



Opbouw opleiding
Jaar 1
• 20 weken info over verschillende doelgroepen
• Vervolgens 10 weken stage bij doelgroep naar keuze
• Als laatste 10 weken les over gekozen doelgroep
Jaar 2
• 20 weken stage bij gekozen doelgroep
• 20 weken les bij gekozen opleiding
Jaar 3
• 20 weken les bij gekozen opleiding
• 20 weken stage bij gekozen doelgroep



Pedagogisch werk: Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
• Duurt 3 jaar (sprint 2 jaar)
• Is alleen op niveau 4
• Drie stages:

• In jaar 1 – 10 weken
• In jaar 2 – 20 weken
• In jaar 3 – 20 weken

• Vooropleiding: vmbo (kader of gt), 
overgang havo 3-4

• Na de opleiding werken of naar hbo 
(bijv. pabo)



OA’er in de 
praktijk

Studenten aan het woord



Pedagogisch medewerker KO
Pedagogisch medewerker 
kinderopvang
• Duurt 3 jaar
• Is op niveau 3
• Drie stages in kinderopvang of 

buitenschoolse opvang:
• 10 weken in jaar 1
• 20 weken in jaar 2
• 20 weken in jaar 3

• Vooropleiding: vmbo (kader of gt), of  
via vmbo-basis naar niveau 2

• Na de opleiding werken, of niveau 4



Pedagogisch werk: 
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
• Duurt 3 jaar (sprint 2 jaar)

• Is op niveau 4
• Drie stages in kindercentrum, vve, brede school

• In jaar 1: 10 weken
• In jaar 2: 20 weken
• In jaar 3: 20 weken

• Vooropleiding: vmbo (kader of gt), overgang havo 3-4

• Na opleiding werken of hbo



PW’er in de 
praktijk

Studenten aan het woord



Heb je vragen over extra 
ondersteuning tijdens je 
studie?

In de aula staat een
kraam van het 
ondersteuningsteam.
Van harte welkom!



Einde van de presentatie
Vragen?

In lokaal A206 kun je alle vragen 
stellen over de opleidingen van de 
sector Welzijn.
Informatie over aanmelden is in de 
aula.
Bedankt voor je komst en graag tot 
volgend schooljaar.



Locatie Gouda
Noordelijk Halfrond 10
2801 DE  GOUDA
www.hoornbeeck.nl
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